
 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนปทุมวิไล 
ที่   ๒๐๓   / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน 
กิจกรรมกำรเข้ำค่ำยพทุธธรรม  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

  ---------------------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนปทุมวิไล สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔ จัดนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร

ส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔  กิจกรรมกำรเข้ำค่ำยพุทธธรรม                       
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ณ วัดปัญญำนันทำรำม ต ำบลคลองหก อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี                               
โดยมีก ำหนดกำร ดังนี้ 

รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๑ นักเรียนระดับชั้น ๔/๑, ๔/๓, ๔/๕, ๔/๗, ๔/๙ และ ๔/๑๐ 
รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ นักเรียนระดับชั้น ม.๔/๒, ๔/๔, ๔/๖, ๔/๘, ๔/๑๑, ๔/๑๒ และ ๔/๑๓ 
ในกำรนี้  โรงเรียนปทุมวิไลพิจำรณำเห็นว่ำ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำในกำรด ำเนินชีวิตที่ถูกต้องของครู อำจำรย์ และนักเรียน 
อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ 

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมำตรำ ๒๗ มำตรำ ๘๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู                  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ ๒)             
พ .ศ . ๒๕๕๑ พระรำชบัญญั ติ ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่  ๓ ) พ .ศ . ๒๕๕๓                  
โรงเรียนปทุมวิไล จึงแต่งตั้งครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.  นำยเอกพรต  สมุทธำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทมุวิไล ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงอจัฉรำ  แรงกล้ำ ครู วทิยฐำนะ ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ รองประธำนกรรมกำร  
 รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรกิจกำรนักเรียน  
๓.  นำยวิบูลย์  เป่ียมอุดมสุข รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรทั่วไป กรรมกำร 
๔.  นำงพจมำน  แกว้วงษำ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรงบประมำณและงำนบุคคล กรรมกำร 
๕.  นำงจิตินันท์  ศูนย์กลำง รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรวิชำกำร กรรมกำร 
๖.  นำยวิเชียร  บัวอุไร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกจิกำรนักเรียน กรรมกำร 
๗.  นำยศรำวุธ  ฤทธิจ์อหอ หัวหน้ำงำนส ำนักงำนกลุม่บริหำรกิจกำรนักเรียน กรรมกำร 
๘.  นำยนรำทพิย์  แสงอำทิตย ์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมกำรเข้ำค่ำยพุทธธรรม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙.  นำงตตพิร  เล่ห์กล รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
๑๐.นำยพชรพล  บุญเรือน รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่     นิเทศตดิตำม ประสำนงำนทั่วไป อ ำนวยควำมสะดวกให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์ 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรโครงกำร ประกอบด้วย 

๑.๑   นำงอัจฉรำ  แรงกล้ำ     ประธำนกรรมกำร 
๑.๒   นำยวิเชียร  บัวอุไร     รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓   นำยศรำวธุ  ฤทธิจ์อหอ     รองประธำนกรรมกำร 
๑.๔   นำยพนม  เรียนงำม     กรรมกำร 
๑.๕   นำยรังสรรค์  พิพฒัน์ชลธี    กรรมกำร 
๑.๖   นำยอุดม  ด่ำนอดุ     กรรมกำร 
๑.๗   นำงสำวนันท์นภัส  คนล้ ำ    กรรมกำร 
๑.๘   นำยเอกชัย  ญำณประภำส    กรรมกำร 
๑.๙   นำยสิปปนนท์  วงชัยเพ็ง    กรรมกำร 

๑.๑๐ นำงสำวนัฎฐำ  ชนินิธิพัฒน ์    กรรมกำร 

๑.๑๑ นำงชำลี  ทวีปะ     กรรมกำร 

๑.๑๒ นำยอำนันท์  พุกศร     กรรมกำร 

๑.๑๓ นำงสำวอรวิชญ ์ ทองมำก    กรรมกำร 

๑.๑๔ นำงสำวพนม  ทำ้วทอง     กรรมกำร 

๑.๑๕ นำงสำวศุภิสรำรัตน์  บัวสวัสดิ ์    กรรมกำร 

๑.๑๖ นำงสำวสุกัญญำ  ไพบูลย์กิจกุล    กรรมกำร  

๑.๑๗ นำงสริิพร  ปอร์เชิน     กรรมกำร 

๑.๑๘ นำยอภชิำต ิ โพธสิิทธิ ์     กรรมกำร 

๑.๑๙ นำยสรุเดช  วงศก์วน     กรรมกำร 

๑.๒๐ นำงสำวฐติิมำ  แจ้งอำรมณ ์    กรรมกำร 

๑.๒๑ นำงศรีวรินทร ์ ไหมหรือ    กรรมกำร 

๑.๒๒ นำงสำวเบญจพร  ห่อประเสริฐ    กรรมกำร 

๑.๒๓ นำงสำวกุหลำบ  พิมพ์ลอย    กรรมกำร 

๑.๒๔ นำงสำวฐติิกัณต ์ ชูเชิด     กรรมกำร 

๑.๒๕ นำงสำวรำตรี  ท ำคำม     กรรมกำร 

๑.๒๖ นำงจันทิมำ  วงชยัเพ็ง     กรรมกำร 

๑.๒๗ นำยฐติิพงศ ์ สงเครำะห์ธรรม    กรรมกำร 

๑.๒๘ นำยณัฐวัชร  โตสจัจะ     กรรมกำร 

๑.๒๙ นำงสำวณัฐธยำน์  ปณิธำนรักชัย    กรรมกำร 

๑.๓๐ นำงสำววรรณภำ  จันทรำ    กรรมกำร 

๑.๓๑ นำยชวลิต ธนโกไสย     กรรมกำร 

๑.๓๒ นำงสำวจันทร์เพญ็  สำหำ    กรรมกำร 

๑.๓๓ นำยมิปำปภพ   จบีสุวรรณ    กรรมกำร 
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๑.๓๔ นำยนรำทพิย์   แสงอำทิตย์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.๓๕ นำงตตพิร  เล่ห์กล     กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
๑.๓๖ นำยพชรพล  บุญเรือน     กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
๑.๓๗ นำยเทพฤทธิ์  ศรชี่วย     ผู้ช่วย (นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์) 
๑.๓๘ นำงสำวนฤมล  ทรัพย์ทอง    ผู้ช่วย (นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์) 
๑.๓๙ นำงสำวแพรวโพยม  บุณยมณ ี    ผู้ช่วย (นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์) 
๑.๔๐ นำงสำวจริยำภรณ์  จองญำต ิ    ผู้ช่วย (นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์) 

มีหน้ำที่     ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ในฝ่ำยที่ได้รับมอบหมำย และประสำนงำนกับครูในฝำ่ยที่เกี่ยวข้อง 
    เพื่อให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 
 รุ่นที่ ๑  
 ๑.   นำยศรำวธุ  ฤทธิ์จอหอ     หัวหน้ำ 
 ๒.   นำยนรำทิพย ์  แสงอำทิตย ์    ผู้ช่วย 
 รุ่นที่ ๒  
 ๑.   นำยวิเชียร  บัวอุไร     หัวหน้ำ 
 ๒.   นำยอภิชำต ิ โพธิสทิธิ ์     ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่   ๑)   ประชุมนักเรียนเตรียมควำมพรอ้มส ำหรับกำรปฏิบัติกิจกรรม 

  ๒)   ชี้แจงรำยละเอียดกำรอยู่คำ่ยพุทธธรรม 
  ๓)   ประสำนงำนกำรท ำกิจกรรมกับพิธีกำรทำงวัดปัญญำนันทำรำม 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร  และเครื่องดื่ม 
รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๒ ตลุำคม ๒๕๖๑ 
๑.   นำงสำวพนม  ท้ำวทอง     หัวหน้ำ 

๒.   นำงตติพร  เล่ห์กล     รองหัวหน้ำ 

 ๓.   นำงสำวนฤมล  ทรพัย์ทอง    ผู้ช่วย 
 ๔.   นำงสำวแพรวโพยม  บุณยมณ ี    ผู้ช่วย 
 ๕.   คณะกรรมกำรนักเรยีน     ผู้ช่วย 
 รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๗ – ๑๙ ตลุำคม ๒๕๖๑ 

๑. นำงสำวศุภิสรำรัตน์  บัวสวัสดิ์    หัวหน้ำ 

๒. นำงจันทิมำ  วงชัยเพ็ง     รองหัวหน้ำ 

๓.   นำยเทพฤทธิ ์ ศรีชว่ย     ผู้ช่วย 
 ๔.   นำงสำวจริยำภรณ ์ จองญำต ิ    ผู้ช่วย 

๕.   คณะกรรมกำรนักเรยีน     ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่   ๑)   ประสำนงำนกับทำงวัดปัญญำนันทำรำมเรื่องอำหำร และเครื่องดื่ม 

  ๒)   ดูแลกำรตักอำหำร และกำรท ำควำมสะอำดจำน – ชำม 
  ๓)   งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย โดยประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  
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๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัเตรียมอุปกรณ์ และเอกสำร 
๔.๑   นำยวิเชียร  บัวอุไร     ประธำนกรรมกำร 
๔.๒   นำยเอกชัย  ญำณประภำส    รองประธำนกรรมกำร 
๔.๓   นำยพนม  เรียนงำม     กรรมกำร 
๔.๔   นำงสำวนันท์นภัส  คนล้ ำ    กรรมกำร 
๔.๕   นำยนรำทิพย ์ แสงอำทิตย ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๔.๖   นำงตติพร  เล่ห์กล     กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร  
๔.๗   นำยพชรพล  บุญเรือน     กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร  
๔.๘   นำงสำวอำภรณ์  สมใจ     ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่    ๑)   จดัเตรียมป้ำยชื่อนักเรียน 
 ๒)   จดัพิมพ์เอกสำรต่ำง ๆ ได้แก ่แบบประเมินผล รำยชื่อนักเรียน สมุดบนัทึกกิจกรรม เป็นต้น 

  ๓)   จดัเตรียมอุปกรณก์ำรเข้ำค่ำยพุทธธรรม  
 ๔)   จดัเตรียมดอกไม้ พวงมำลัย ส ำหรับพระครอูุตตโมฯ ศำลย่ำบำ ศำลพระภูมิ ฯลฯ 

 ๕)   งำนอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมำย โดยประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัยำนพำหนะ 

๕.๑   นำยวิเชียร  บัวอุไร     หัวหน้ำ 
๕.๒   นำงสำวนันท์นภัส  คนล้ ำ    ผู้ช่วย 
๕.๓   นำยนรำทิพย ์  แสงอำทิตย ์    ผู้ช่วย 
๕.๔   นำงสุพัฒ  บัวบำน     ผู้ช่วย 
๕.๕   นำงสำวเสำวภำ  ค ำพิลำ    ผู้ช่วย 
๕.๖   นำงสำวณัฐนันท์  ผลวรรณ    ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่    ๑)   จดัยำนพำหนะในกำรเดินทำงเป็นรถตู้โรงเรียน จ ำนวน ๑ คัน และรถโดยสำรแตล่ะรุ่น จ ำนวน ๕ คัน 
 ๒)   ก ำหนดกำรเดินทำงในรุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ดงันี ้
          รุ่นที ่๑ ระหว่ำงวนัที่ ๑๐ – ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๑  และรุ่นที ่๒ ระหวำ่งวันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ 

       รถออกจำกโรงเรียนเวลำ ๐๗.๓๐ น. และเดินทำงกลับเวลำ ๑๕.๐๐ น. 
 ๓)   งำนอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมำย โดยประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
๖.๑   นำงสำววรรณภำ  เอี่ยมสมบัติ   ประธำนกรรมกำร 
๖.๒   นำงจันทร์จิรำ พงษ์ชู    รองประธำนกรรมกำร 
๖.๓   นำยสุรเดช  วงศ์กวน    กรรมกำร 
๖.๔   นำงสำวนพรัตน์  แก้วเป่ียม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.๕   นำงสำวมีนำ  ดูเบย์    ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่    ๑)   ประชำสมัพันธ์เสียงตำมสำยกำรเข้ำค่ำยพุทธธรรม  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
          รุ่นที่ ๑  ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๑  และรุ่นที่ ๒  ระหว่ำงวันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ 

 ๒)   งำนอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมำย โดยประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
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๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยตดั และติดตวัอักษร 
๗.๑  นำยศรำยุทธ   พึ่งกัน     ประธำนกรรมกำร 
๗.๒  นำงสำวปุณณัฐ  โปร่งสันเทียะ    รองประธำนกรรมกำร 
๗.๓  นำยมีชัย  ทัพธำน ี     กรรมกำร 
๗.๔  นำยศรำวุธ   ฤทธิจ์อหอ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗.๕  นำยนภัศ  จิตต์ผ่อง     ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่   ๑)   จัดท ำป้ำยไวนิลข้อควำม 
  “ ค่ำยพุทธธรรม ” 
                  โรงเรียนปทุมวิไล  จังหวัดปทุมธำนี 
         รุ่นที่ ๑  ระหว่ำงวนัที่ ๑๐ – ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๑   
                 รุ่นที่ ๒  ระหว่ำงวนัที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ 

 ณ วัดปัญญำนันทำรำม  ต ำบลคลองหก อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำน ี
๒)   งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย โดยประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
๘.๑.  รุ่นที่ ๑ ระหวำ่งวันที่ ๑๐ – ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๑    

    ๘.๑.๑.  นำงสำวอรวชิญ์  ทองมำก   หัวหน้ำ 
   ๘.๑.๒.  นำงสำวฐติิกณัต์  ชูเชิด    รองหัวหน้ำ 
    ๘.๑.๓.  นำงสำวนฤมล  ทรัพย์ทอง   ผู้ช่วย (นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์) 
    ๘.๑.๔.  นำงสำวแพรวโพยม  บุณยมณ ี   ผู้ช่วย (นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์) 
   ๘.๑.๕.  คณะกรรมกำรนักเรียน    ผู้ช่วย 

 ๘.๒.  รุ่นที่ ๒ ระหวำ่งวันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๑   
    ๘.๒.๑.   นำงชำล ี ทวีปะ    หัวหน้ำ 
    ๘.๒.๒.   นำงสำววรรณภำ  จันทรำ   รองหัวหน้ำ 
    ๘.๒.๓.   นำยเทพฤทธิ์  ศรีช่วย    ผู้ช่วย (นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์) 
    ๘.๒.๔.   นำงสำวจริยำภรณ์  จองญำต ิ   ผู้ช่วย (นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์) 
    ๘.๒.๕.   คณะกรรมกำรนักเรียน   ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่    ๑)   จดัเตรียมกระเป๋ำยำ ๑ ชุด 
 ๒)   ดูแลนักเรียนที่ป่วยตลอดกำรเข้ำค่ำยพุทธธรรม 

 ๓)   งำนอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมำย โดยประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 

๙.๑   นำยวชิำญ  กลับใจ     ประธำนกรรมกำร 
๙.๒   นำยโสภณ  สุขสบำย     รองประธำนกรรมกำร 
๙.๓   นำยนรำทิพย ์ แสงอำทิตย ์    กรรมกำร 
๙.๔   นำงสำวนลัท  ชึรมัย์     กรรมกำร 
๙.๕   นำยศรำยุทธ  พึ่งกัน     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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๙.๖   นำยมิปำปภพ  จบีสุวรรณ    ผู้ช่วย 
๙.๗   นักเรียนชมรมโสตฯ     ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่   ๑)  ติดตั้งเครือ่งเสียงเวทีหอประชุมจงกลพรหมพจิิตร และระบบไฟฟ้ำตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 
 ๒)  ถ่ำยภำพให้ครอบคลมุทุกกิจกรรม  

๓) งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย โดยประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรยีน 
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 

๑๐.๑   นำยนรำทพิย ์ แสงอำทิตย ์    หัวหน้ำ 
๑๐.๒   ครทูี่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔   ผู้ช่วย 
๑๐.๓   นำงสำวอำภรณ ์ สมใจ    ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่   ๑)   เบิกจ่ำยเงินในรำยกำรตำ่ง ๆ ได้แก่  อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ยำนพำหนะ และบริจำคค่ำน้ ำ – ค่ำไฟบ ำรุง  
        วัดปัญญำนันทำรำม 

 ๒)   จดัท ำแบบรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 ๓)   งำนอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมำย โดยประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลนกัเรียน 
๑๑.๑ รุ่นที ่๑ ระหว่ำงวนัที่ ๑๐ – ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๑   

๑๑.๑.๑   นำงอัจฉรำ  แรงกล้ำ    ประธำนกรรมกำร 
     ๑๑.๑.๒   นำยศรำวธุ  ฤทธิ์จอหอ   รองประธำนกรรมกำร 

๑๑.๑.๓   นำยสิปปนนท์  วงชัยเพ็ง   กรรมกำร 

๑๑.๑.๔   นำงสำวนัฎฐำ  ชินนิธพิัฒน์   กรรมกำร 

๑๑.๑.๕   นำงสำวอรวิชญ์  ทองมำก   กรรมกำร 

๑๑.๑.๖   นำงสำวพนม  ท้ำวทอง   กรรมกำร 

๑๑.๑.๗   นำงสิริพร  ปอร์เชิน    กรรมกำร 

๑๑.๑.๘   นำงตตพิร  เลห่์กล    กรรมกำร 

๑๑.๑.๙   นำงสำวฐติิมำ  แจ้งอำรมณ ์   กรรมกำร 

๑๑.๑.๑๐ นำงศรวีรินทร ์ ไหมหรือ   กรรมกำร 

๑๑.๑.๑๑ นำงสำวฐิติกณัต์  ชูเชิด   กรรมกำร 

๑๑.๑.๑๒ นำงสำวรำตร ี ท ำคำม   กรรมกำร 

๑๑.๑.๑๓ นำงจันทิมำ  วงชัยเพ็ง   กรรมกำร 

๑๑.๑.๑๔ นำยฐิตพิงศ์  สงเครำะห์ธรรม   กรรมกำร 

๑๑.๑.๑๕ นำงสำวจันทรเ์พ็ญ  สำหำ   กรรมกำร 

๑๑.๑.๑๖ นำงสำวนฤมล  ทรัพย์ทอง   กรรมกำร (นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์) 
๑๑.๑.๑๗ นำงสำวแพรวโพยม  บุณยมณ ี  กรรมกำร (นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์)  

๑๑.๑.๑๘ นำยนรำทิพย ์ แสงอำทิตย ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๑.๑.๑๙ นำยปริญญำ  สนชำวไพร   ผู้ช่วย 

๑๑.๑.๒๐ นำยเจษฎำ  อัมรสุคนธ ์   ผู้ช่วย 
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๑๑.๑.๒๑ นำงสำวกัญญำรัตน ์ ภู่ปัญญำชน  ผู้ช่วย 

๑๑.๑.๒๒ นำยต่อตระกลู  สุขสบำย   ผู้ช่วย   

๑๑.๑.๒๓ นำงสำวปฑติตำ  พิมเก   ผู้ช่วย 

๑๑.๑.๒๔ นำงสำวอำรียำ  บังไซ    ผู้ช่วย 

๑๑.๑.๒๕ นำยครรชิตเทพ  พัฒนรำช   ผู้ช่วย  

๑๑.๑.๒๖ นำยณัฐนันท์  บุญอำจ   ผู้ช่วย 

๑๑.๒ รุ่นที ่๒ ระหว่ำงวนัที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ 
    ๑๑.๒.๑   นำงอัจฉรำ  แรงกล้ำ    ประธำนกรรมกำร 

๑๑.๒.๒   นำยวิเชียร   บัวอุไร    รองประธำนกรรมกำร 
 ๑๑.๒.๓   นำงชำล ี ทวปีะ    กรรมกำร 

 ๑๑.๒.๔   นำยอำนันท ์ พุกศร    กรรมกำร 

 ๑๑.๒.๕   นำงสำวศุภิสรำรตัน์  บัวสวัสดิ ์  กรรมกำร 

 ๑๑.๒.๖   นำงสำวสุกัญญำ  ไพบูลย์กิจกุล  กรรมกำร  

 ๑๑.๒.๗   นำยอภิชำติ  โพธิสทิธิ ์   กรรมกำร 

 ๑๑.๒.๘   นำยสุรเดช  วงศ์กวน    กรรมกำร 

 ๑๑.๒.๙   นำงสำวเบญจพร  ห่อประเสริฐ  กรรมกำร 

 ๑๑.๒.๑๐ นำงสำวกุหลำบ  พิมพ์ลอย   กรรมกำร 

 ๑๑.๒.๑๑ นำยณัฐวัชร  โตสัจจะ    กรรมกำร 

 ๑๑.๒.๑๒ นำงสำวณัฐธยำน์  ปณิธำนรักชัย  กรรมกำร 

 ๑๑.๒.๑๓ นำงสำววรรณภำ  จันทรำ   กรรมกำร 

 ๑๑.๒.๑๔ นำยพชรพล  บุญเรือน   กรรมกำร 

 ๑๑.๒.๑๕ นำยชวลิต ธนโกไสย    กรรมกำร 

 ๑๑.๒.๑๖ นำยมิปำปภพ   จีบสุวรรณ   กรรมกำร 

 ๑๑.๒.๑๗ นำยเทพฤทธิ ์ ศรชี่วย    กรรมกำร (นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์) 
   ๑๑.๒.๑๘ นำงสำวจรยิำภรณ์  จองญำต ิ   กรรมกำร (นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์) 
   ๑๑.๒.๑๙ นำยนรำทพิย์  แสงอำทิตย ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๑.๒.๒๐ นำงสำวอรอมุำ  ชูตินันทน ์   ผู้ช่วย 

 ๑๑.๒.๒๑ นำงสำวอรบุษป์  โกษะ   ผู้ช่วย 

 ๑๑.๒.๒๒ นำงสำวอำรยีำ  บังไซ    ผู้ช่วย 

 ๑๑.๒.๒๓ นำยพงศธร  พิริยะกุลชัย   ผู้ช่วย 

 ๑๑.๒.๒๔ นำยธีรภัทร์  ยินดียม    ผู้ช่วย 

 ๑๑.๒.๒๕ นำยศุภวิชญ์  กำญจนนวฤกษ ์   ผู้ช่วย 

 ๑๑.๒.๒๖ นำยครรชติเทพ  พัฒนรำช   ผู้ช่วย 

 ๑๑.๒.๒๗ นำยณัฐนันท์  บุญอำจ   ผู้ช่วย 
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มีหน้ำที่    ๑)   ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนที่ประจ ำชั้นก่อนข้ึนรถ 
 ๒)   ดูแลและควบคุมนักเรียนตลอดกำรเข้ำค่ำยพทุธธรรม 
 ๓)   ดูแลนักเรียนระหว่ำงเดินทำงไป และกลับ 

 ๔)   งำนอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมำย โดยประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
รถคันที่ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๒ ตลุำคม ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๗ – ๑๙ ตลุำคม ๒๕๖๑ 

๑ นำยสิปปนนท์  วงชัยเพ็ง                              (ม.๔/๑) 
นำงสำวนัฎฐำ  ชินนิธิพฒัน ์  (ม.๔/๑๐ เลขที่ ๑ – ๑๔) 
นำงจันทิมำ  วงชัยเพ็ง          
นำงสำวจันทร์เพ็ญ  สำหำ 

นำงชำลี  ทวีปะ                                  (ม.๔/๒) 
นำยอำนันท์  พุกศร          (ม.๔/๑๓ เลขที่ ๑ – ๑๓)  
นำยนรำทพิย์  แสงอำทติย์ 
นำยพชรพล  บุญเรือน 

๒ นำงสำวอรวิชญ ์ ทองมำก                         (ม.๔/๓) 
นำงสำวพนม  ทำ้วทอง      (ม.๔/๑๐ เลขที่ ๑๕ – ๓๑) 
นำยฐิติพงศ ์ สงเครำะห์ธรรม 

นำงสำวศุภิสรำรัตน์  บัวสวัสดิ์                 (ม.๔/๔) 
นำงสำวสุกัญญำ  ไพบูลย์กิจกุล 

 

๓ นำงสิริพร  ปอร์เชิน                                (ม.๔/๕) 
นำงตตพิร  เล่ห์กล           (ม.๔/๑๐ เลขที่ ๓๒ – ๓๘) 
นำยนรำทพิย์  แสงอำทติย์ 

นำยอภิชำต ิ โพธิสิทธิ์                          (ม.๔/๖)  
นำยสุรเดช  วงศก์วน     (ม.๔/๑๓ เลขที่ ๑๔ – ๒๗)  
นำยเทพฤทธิ์  ศรีชว่ย 

นำยชวลิต ธนโกไสย 

๔ นำงสำวฐติิมำ  แจ้งอำรมณ์                        (ม.๔/๗) 
นำงศรีวรินทร ์ ไหมหรือ     (ม.๔/๑๐ เลขที่ ๓๙ – ๔๑) 
นำงสำวแพรวโพยม  บุณยมณ ี

นำงสำวเบญจพร  ห่อประเสริฐ                (ม.๔/๘) 
นำงสำวกุหลำบ  พิมพ์ลอย 

นำยมิปำปภพ   จีบสุวรรณ 

๕ นำงสำวฐติิกัณต ์ ชูเชิด                             (ม.๔/๙) 
นำงสำวรำตรี  ท ำคำม 

นำงสำวนฤมล  ทรัพยท์อง 

 

นำยณัฐวัชร  โตสัจจะ                         (ม.๔/๑๑) 
นำงสำวณัฐธยำน์  ปณิธำนรักชัย             (ม.๔/๑๒) 
นำงสำวจริยำภรณ์  จองญำต ิ

นำงสำววรรณภำ  จันทรำ 

 

๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 รุ่นที่ ๑  
 ๑.   นำงสำวพนม   ทำ้วทอง                         หัวหน้ำ 
 ๒.   นำยนรำทิพย ์  แสงอำทิตย ์    ผู้ช่วย 
 รุ่นที่ ๒  

 ๑.   นำยพชรพล  บุญเรือน     หัวหน้ำ 

 ๒.   นำงสำววรรณภำ  จันทรำ     ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่   ๑)   ประเมินผลตลอดกจิกรรมกำรเข้ำค่ำยพทุธธรรม 
        ๒)   สรุปกำรประเมินผล 

๓)   งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย โดยประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 



[๙] 
 

๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยขับรถตู้โรงเรียน  
รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๒ ตลุำคม ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๗ – ๑๙ ตลุำคม ๒๕๖๑ 

นำยทอง  เนินกรำ่ง นำยสมคะเน  สุนำพรหม 

มีหน้ำที่   ๑)   รับ – ส่งเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรเข้ำค่ำยพุทธธรรม 
        ๒)   รับ – ส่งนักเรยีนที่เจ็บป่วยไปโรงพยำบำลระหว่ำงกำรอยู่คำ่ยพุทธธรรม 

๓)   งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย โดยประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และบรรลุผลตำมเป้ำหมำย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร  

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๓ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  สั่ง  ณ  วันที่ ๓ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

(นำยเอกพรต  สมุทธำนนท์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทมุวิไล 

 


