
 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม 

ที่  ๑๖๔/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ 

 ---------------------------------------------------------------- 
        ด้วยโรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม ได้ก ำหนดจัดงำนทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ เนื่องในโอกำสกำรก่อตั้งมำ 
ครบรอบ ๔๘ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ และเพ่ือหำรำยได้มำสนับสนุนส่งเสริมพัฒนำกำรศึกษำของนักเรียน  
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงยิ่งขึ้น ในวันอำทิตย์ที่ ๙ ธันวำคม  ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  
             ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ อำศัยอ ำนำจ 
ตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
ทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

             ๑. คณะกรรมการอ านวยการ   
๑.๑  นำยวินัย  ศรีปิยะรัต   ประธำนกรรมกำร 
๑.๒  นำยบัญชำ  เดชเจริญศริิกุล   รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓  นำยจันทร์  เพ็ชรยิ้ม    รองประธำนกรรมกำร 
๑.๔  นำยวชิำญ  โพธิ์อ่อง    กรรมกำร 
๑.๕  นำงสำวศิรินันท์  ยอดฉิมมำ   กรรมกำร 
๑.๖  นำยสุชำติ  โตสงครำม   กรรมกำร 
๑.๗  นำยธนดล  สุมังคละ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวก และสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำน 

ทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
     ๒. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ   
            ๒.๑ นำยสชุำติ  โตสงครำม    ประธำนกรรมกำร 

                      ๒.๒ นำงจันทร์แรม  ต่อสกุล                   กรรมกำร 
                       ๒.๓ นำยเผ่ำไทย  เสียงแจ่ม                    กรรมกำร 
                       ๒.๔ นำงสำวอังคณำ  คลังเมือง               กรรมกำร 
                       ๒.๕ นำงสภุำวดี  เนตรทิพย์              กรรมกำร 
                       ๒.๖ นำยปวิช  อยู่โพธิ ์   กรรมกำร 
                       ๒.๗ คณะกรรมกำรนักเรียน กรรมกำร 
                       ๒.๘ นำยธงชัย  ศรีค ำขลิบ               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                       ๒.๙ นำงปภำวรำ  เพ็ชรอินทร์               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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            มีหน้าที่  ๑. จัดล ำดับพิธีกำรทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำให้ถูกต้อง เรียบร้อย 
              ๒. นิมนต์พระสงฆ์ และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในพิธีสงฆ์ 
     ๓. จัดหำกระถำงส ำหรับตั้งกองผ้ำป่ำ และไม้เสียบผ้ำป่ำให้เพียงพอกับจ ำนวนที่ต้องกำร 
              ๔. จัดหำผ้ำป่ำ บอกบุญ และประสำนผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าหนังสือเชิญผู้ร่วมงาน   
                     ๓.๑ นำงภัทรินทร์  โตเดช   ประธำนกรรมกำร 
                     ๓.๒ นำงสำวปิยะฐิฏำร์  ประพำไชยมงคล กรรมกำร 
                     ๓.๓ นำงสำวศิริกัลยำ  อำรี   กรรมกำร 
                     ๓.๔ นำงสำวสมฤดี  จันทร์สำ   กรรมกำร 
             ๓.๕ นำงสำวจิรภัทร  บุญเรือง   กรรมกำร 
            ๓.๖ นำงสำววัลย์ลดำ  ภวภูตำนนท์        กรรมกำร 
     ๓.๗ นำงสำวโยษิตำ  จุลมสุิ         กรรมกำร  
            ๓.๘ นำงสำวพิจิตรำ  กลั่นสุธน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         มีหน้าที่  จัดท ำหนังสือและส่งหนังสือเชิญ อดีตผู้บริหำร อดีตครูอำวุโส ผู้อำวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้มีพระคุณ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะที่ปรึกษำโรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม เข้ำร่วมงำนทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ 

     ๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
                    ๔.๑  นำงสำวปิยะฐิฏำร์  ประพำไชยมงคล ประธำนกรรมกำร 
     ๔.๒  นำยสุเมธี  จ ำลองกุล   กรรมกำร 
     ๔.๓  นำงวันเพ็ญ  ลิ้มวรรธนะ   กรรมกำร 
     ๔.๔  นำงสำวปรัชญำฎำ  เอ่ียมประสงค์  กรรมกำร 
     ๔.๕  นำยสำมำรถ  กล่อมเกลำ   กรรมกำร 
     ๔.๖  นำงสำวปำณิสรำ  สนิทผล   กรรมกำร 
     ๔.๗  นำงสำวอุไรรัตน์  ธีระรังสิกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           มีหน้าที่  ๑. ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินกำรท ำพิธีทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำในวันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๑  
ณ โรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม ตำมสื่อต่ำงๆ ได้แก่ เว็บไซต์ฯ สื่อวิทยุในชุมชน หอกระจำยข่ำว หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
       ๒. จัดรถประชำสัมพันธ์และนักเรียนประชำสัมพันธ์ น ำขบวนแห่กองผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ  
จำกศูนย์ท่ำรถท่ำตะโก มำโรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม         

     ๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร   
     ๕.๑   นำยธนดล  สุมังคละ   ประธำนกรรมกำร 
      ๕.๒   นำงสำวอุไรรัตน์  ธีระรังสิกุล  กรรมกำร 
   ๕.๓  นำงวันเพ็ญ  ลิ้มวรรธนะ   กรรมกำร 
   ๕.๔  นำงสำววริยำ  ชำติสุทธิ์   กรรมกำร 
   ๕.๕  นำยประสพโชค  กองแก้ว   กรรมกำร 
   ๕.๖  นำยศำศวัต  โมรำกุล   กรรมกำร 
   ๕.๗  นำงสำวศุภิกำ  ทิพย์อ้ำย   กรรมกำร 
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  ๕.๘  นำยฉัตรชัย  พันธ ุ   กรรมกำร 
                        ๕.๙  นำยเผ่ำไทย  เสียงแจ่ม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        มีหน้าที่  เป็นพิธีกรด ำเนินกำร ในพิธีกำรทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำให้ถูกต้อง ตำมล ำดับขั้นตอน 
ทีก่ ำหนดให้เรียบร้อย 

     ๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่   
    ๖.๑  นำยเจนวิทย์  ถ้วยอิ่ม  ประธำนกรรมกำร 
    ๖.๒  นำยวิทยำ   พงษ์ชัยสิทธิ์  กรรมกำร 
    ๖.๓   นำยประยงค์  ศรีไพรสนธิ์   กรรมกำร 
    ๖.๔   นำยค ำนึง   ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำร 
    ๖.๕  นำยศักดิ์สทิธิ์  สุขนิ่ม  กรรมกำร 
    ๖.๖  นำงสำวทำริกำ  อุดเทพ  กรรมกำร 
    ๖.๗  นำงสำวอัญชลี  เวียงนำค  กรรมกำร 
    ๖.๘  นำงอัญชลี  อัครวงษ์  กรรมกำร 
    ๖.๙  นำยณรงค์  ฤทธิ์เทพ  กรรมกำร 
    ๖.๑๐  นำยสมชำย  ฤทธิ์บ ำรุง  กรรมกำร 
    ๖.๑๑  นำยภำณุพงศ์  สิงห์สำธร  กรรมกำร 
    ๖.๑๒  นำยวีระศักดิ์  บุญสุวรรณ์  กรรมกำร 
    ๖.๑๓  นำยวิสูตร  สุขสมรัตน์  กรรมกำร 
    ๖.๑๔  นำยสุนทร  สุวรรณวัฒนำกุล กรรมกำร 
    ๖.๑๕  นำยภูมินทร์  จันทร์เครือยิ้ม กรรมกำร 
    ๖.๑๖  นำยมณฑล  งำมข ำ  กรรมกำร 
    ๖.๑๗  นำงถุงเงิน  ศรีสุข  กรรมกำร 
    ๖.๑๘  นำงส ำเนียง  แป้นอินทร์  กรรมกำร 
    ๖.๑๙  นำยสมเดช  แป้นอินทร์  กรรมกำร 
    ๖.๒๐   นำงพรรณี  สุทธศิริ       กรรมกำร 
    ๖.๒๑  นำยสุเมธี  จ ำลองกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่  ๑. ท ำควำมสะอำดสถำนที่ที่ใช้จัดงำนและบริเวณให้สะอำด เรียบร้อย  
          ๒. จัดประดับตกแต่งสถำนที่ให้สวยงำม เรียบร้อยตำมควำมเหมำะสม 
     ๓. จัดเตรียมโต๊ะ – เก้ำอ้ี ให้เพียงพอกับจ ำนวนครูและบุคลำกร และแขกผู้มีเกียรติ 

ที่มำร่วมงำน 
              ๔. จัดท ำป้ำยชื่องำนพร้อมติดป้ำยให้เรียบร้อยก่อนวันงำน 

      ๗. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับผู้มาร่วมงาน   
    ๗.๑ นำยธนดล  สุมังคละ                    รองประธำนกรรมกำร 
    ๗.๒ นำยวิชำญ  โพธิ์อ่อง   กรรมกำร 
    ๗.๓ นำยสุชำติ  โตสงครำม  กรรมกำร 
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 ๗.๔ นำงรณิดำ  อินทร์ฉ่ ำ   กรรมกำร 
 ๗.๕ นำงบุษณี  บัวรอด   กรรมกำร 
 ๗.๖  นำยวชัระ   น่วมอินทร์   กรรมกำร 

๗.๗  นำงสุจิรำภรณ์  ภัทรจำมร  กรรมกำร 
 ๗.๘  นำงจันทร์แรม   ต่อสกุล   กรรมกำร 

    ๗.๙  นำงสำวสุนทรี  คงอำชีวกิจ  กรรมกำร 
 ๗.๑๐ นำงมำลัย  ต้อนแก้ว   กรรมกำร 

๗.๑๑ นำยวิทยำ  พงษ์ชัยสิทธิ์   กรรมกำร 
๗.๑๒ นำงกรวิกำร์  น่วมอินทร์   กรรมกำร 
๗.๑๓ นำงภัทรินทร์  โตเดช   กรรมกำร 
๗.๑๔ นำงสำวชลธิชำ  มงคลชัยอรัญญำ  กรรมกำร 
๗.๑๕ นำงกัญญำณัฐ  ฤทธิ์บ ำรุง        กรรมกำร 
๗.๑๖ นำงสำวพรรณทิพำ  นำคจันทร์  กรรมกำร 
๗.๑๗ นำงณชญำดำ  บ ำรุงศรี   กรรมกำร 
๗.๑๘ นำงสลินณำ  ภูมิรัตนไพศำล  กรรมกำร 
๗.๑๙ นำงสินี  สุนทรำ    กรรมกำร 
๗.๒๐ นำงนงลักษณ์  ต่วนชัย   กรรมกำร 
๗.๒๑ นำงสำวไพรินทร์  อินริ้ว   กรรมกำร 
๗.๒๒ นำงสำวศริญญำ  พิมพ์หนู  กรรมกำร 
๗.๒๓ นำงปิยะฐิฎำร์  ประพำไชยมงคล  กรรมกำร 

 ๗.๒๔  คณะกรรมกำรนักเรียนทุกคน  กรรมกำร 
 ๗.๒๕ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๑  กรรมกำร 

๗.๒๖ นำงสำวศิรินันท์  ยอดฉิมมำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        มีหน้าที่  ให้กำรดูแล ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมพิธีทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ 

     ๘. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน  าดื่ม   
           ๘.๑ นำงสำวศิรินันท์  ยอดฉิมมำ  ประธำนกรรมกำร 
            ๘.๒ นำงสำวพิจิตรำ  กลั่นสุธน  กรรมกำร 
            ๘.๓ นำงสำวจิรภัทร  บุญเรือง   กรรมกำร 
            ๘.๔ นำงสำววัลยล์ดำ  ภวภูตำนนท์  กรรมกำร 
            ๘.๕ นำงวรำภรณ์  ทองน้อย   กรรมกำร 
            ๘.๖ นำงสำวณัฐวรรณ  ยอดนิล  กรรมกำร 
            ๘.๗ นำงสำวปัญญภัษร์  ศพมำตร  กรรมกำร 
                      ๘.๘ นำงสำวเจนจิรำ  นิลพัส         กรรมกำร 
            ๘.๙ นำงสำวอัชรำภรณ์  ทองไทย      กรรมกำร 
            ๘.๑๐ นำงสำววรำล ี ทองไทย   กรรมกำร 
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            ๘.๑๑ นำงสำวลลนำ  จูเฉย   กรรมกำร 
     ๘.๑๒  นำงสำวศรัญญำ  ขวัญเกิด  กรรมกำร 

          ๘.๑๓  นำงสำวติรำภรณ์  เดชบุรัมย์  กรรมกำร 
          ๘.๑๔  นำงสำวมณีรตัน์  เหิกขุนทด  กรรมกำร 

                          ๘.๑๕  นำยรักษ์เกียรติ  สอนเมือง  กรรมกำร 
                          ๘.๑๖  นำงสำวอรยำ  สีดำ   กรรมกำร 

๘.๑๗  นำงสำวชุติมำ  สิงโต   กรรมกำร 
๘.๑๘  นำงสำวศุภมำศ  ทวีสขุ  กรรมกำร 
๘.๑๙  นำงสำววิชญำ  ฤทธิ์บ ำรุง  กรรมกำร 
๘.๒๐  นำงสำวอมรวรรณ  ค ำรัก  กรรมกำร 

           ๘.๒๑ นำงสีปรั่ง  พุททองศรี   กรรมกำร 
          ๘.๒๒ นำงสุรีรัตน์  ขอบบัวคลี่   กรรมกำร 
      ๘.๒๓ นำงสำวธนภรณ์  ศรีลำ   กรรมกำร 

                      ๘.๒๔ นำงสำวกนกวรรณ  จงเกษกรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           มีหน้าที่   จัดเตรียมน้ ำดื่ม กำแฟ โอวัลติน น้ ำชำ และอำหำรว่ำงบริกำรแก่แขกที่มำร่วมพิธี  
     ๙. คณะกรรมการจัดกองผ้าป่าและตั งขบวนแห่  

                    ๙.๑ นำยสุชำติ  โตสงครำม    ประธำนกรรมกำร 
           ๙.๒ นำยธงชัย  ศรีค ำขลิบ   กรรมกำร 
           ๙.๓ นำยสมชำย  ฤทธิ์บ ำรุง   กรรมกำร 
           ๙.๔ นำงมำลัย  ต้อนแก้ว   กรรมกำร 
           ๙.๕ นำงสำวไพรินทร์  อินริ้ว   กรรมกำร 
           ๙.๖ นำงสำวชลธิชำ  มงคลชัยอรัญญำ  กรรมกำร 
           ๙.๗ นำงสำวภัสรำภรณ์  โพธิ์พันธุ์  กรรมกำร 
           ๙.๘ นำยอำทิตย์  เก่งสำริกิจ   กรรมกำร 
           ๙.๙ นำงสำวศิริพร  จะริวรรณ   กรรมกำร 
           ๙.๑๐ นำยศศิวงษ์  หริ่งรอด   กรรมกำร 
           ๙.๑๑ นำงสำววิชุดำ  ทองหำญ   กรรมกำร 
           ๙.๑๒ นำงลัดดำ  อัฒพุธ   กรรมกำร 
           ๙.๑๓ นำงสำวอัญชลี  เวียงนำค  กรรมกำร 
           ๙.๑๔ นำงสำวสุดสวำท  พุ่มเปี่ยม  กรรมกำร 
           ๙.๑๕ นำยสมหมำย  ภูมิรตันไพศำล  กรรมกำร 
           ๙.๑๖ นำยประวิทย์  ต่อสกุล   กรรมกำร 
           ๙.๑๗ นำยณรงค์  ฤทธิ์เทพ   กรรมกำร 
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           ๙.๑๘ นำยปิยะวัจน์  กูบขุนทด   กรรมกำร 
             ๙.๑๙ นำงสำวปวิตรำ  สุขข ำ   กรรมกำร 
      ๙.๒๐ นำยพัฒนพล  อันโต   กรรมกำร 
      ๙.๒๑ นำยสุขุม  กุมมำน้อย   กรรมกำร 
                         ๙.๒๒ ครูประจ ำชั้นและนักเรียนทุกห้องเรียน กรรมกำร 
           ๙.๒๓ คณะกรรมกำรนักเรียน   กรรมกำร 

    ๙.๒๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๑  กรรมกำร 
          ๙.๒๕ นำยวัชระ  น่วมอินทร์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
         มีหน้าที่  ๑. ประสำนรถแห่ และจัดกองผ้ำป่ำ ตั้งขบวนแห่จำกศูนย์ท่ำรถท่ำตะโก มำหอประชุม

เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม ให้เรียบร้อย และปลอดภัย 
               ๒. บอกบุญเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธำร่วมเป็นเจ้ำภำพกำรทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ  

ระหว่ำงทำงที่ขบวนแห่ผ่ำน  

     ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายดนตรี/ดุริยางค์/ขบวนแห่   
                     ๖.๑ นำยค ำรณ  ขอบบัวคลี่   ประธำนกรรมกำร 
                     ๖.๒ นำยสุเมธี  จ ำลองกุล   กรรมกำร 
                     ๖.๓ นำงสำวนงค์นุช  แก้วจัตุรัส  กรรมกำร 

    ๖.๔ นำงรณิดำ  อินทร์ฉ่ ำ   กรรมกำร 
    ๖.๕ Mr.Geoge Ababio   กรรมกำร 
    ๖.๖ Miss Judy    กรรมกำร 
    ๖.๗ Miss. Nakakande Hadijah  กรรมกำร 
    ๖.๘ Miss. Joen mi young   กรรมกำร 
    ๖.๙ Miss Wu Tianhao   กรรมกำร 
    ๖.๑๐ Miss. Xiang Yuqing   กรรมกำร 

                     ๖.๑๑ นำยลิขิต  แก้วคง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          มีหน้าที่  ๑. จัดเตรียมดุริยำงค์น ำขบวนแห่กองผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำจำกศูนย์ท่ำรถท่ำตะโก 
มำหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม 

      ๒. จัดเตรียมขบวนสิงโตและมังกรร่วมขบวนแห่กองผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ  
จำกศูนย์ท่ำรถท่ำตะโก มำหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม 

     ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว   
                     ๑๑.๑ นำยเจนวิทย์  ถ้วยอ่ิม   ประธำนกรรมกำร 
                     ๑๑.๒ นำยธงชัย  ศรีค ำขลิบ   กรรมกำร 
                     ๑๑.๓ นำยเผ่ำไทย  เสียงแจ่ม   กรรมกำร 

    ๑๑.๔ นำยสิทธิชัย  มีทับทิม   กรรมกำร 
                     ๑๑.๕ นำยวีระศักดิ์  บุญสุวรรณ์  กรรมกำร 
                     ๑๑.๖ นำยอนุศิษฎ์  บุญสุวรรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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                     ๑๑.๗ นำยสำมำรถ  กล่อมเกลำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          มีหน้าที่  ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียง ดูแลให้บริกำรเครื่องเสียง และอุปกรณใ์ห้ใช้งำนได้อย่ำงเรียบร้อย 

ตลอดกำรด ำเนินกิจกรรม  
              ๒. บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวทุกขั้นตอนตลอดกำรด ำเนินกิจกรรม 

     ๑๒. คณะกรรมการฝ่ายจราจร   
                  ๑๒.๑ นำยสมบัติ  ภูมิรัตนไพศำล   ประธำนกรรมกำร 
                  ๑๒.๒ นำยณรงค์ศักดิ์  แก้วท ิ   กรรมกำร 
                  ๑๒.๓ นำยค ำนึง  ประเสริฐสทิธิ์   กรรมกำร 
                  ๑๒.๔ นำยภูมินทร์  จันทร์เครือยิ้ม  กรรมกำร 
                  ๑๒.๖ นำยสมเดช  แป้นอินทร์   กรรมกำร 
                  ๑๒.๗ นำยคันชิต  สุขลี ่    กรรมกำร 
                  ๑๒.๘ นำยประกอบ  สุทธศิริ   กรรมกำร 
                  ๑๒.๙ นักศึกษำวิชำทหำรทุกชั้นปี   กรรมกำร 
                  ๑๒.๑๐ นำยสมหมำย  ภูมิรตันไพศำล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        มีหน้าที่  ๑. ดูแลกำรจอดรถ จัดระเบียบกำรจรำจรให้เรียบร้อยและปลอดภัย 
             ๒. ติดต่อประสำนงำนกับ สถำนีต ำรวจภูธรท่ำตะโก เพ่ือขอต ำรวจจรำจรมำช่วยดูแล 

ควำมปลอดภัย 
  

     ๑๓.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ   
    ๑๓.๑  นำยธนดล  สุมังคละ   ประธำนกรรมกำร 
    ๑๓.๒  นำงสำวอุไรรัตน์  ธีระรังสิกุล  กรรมกำร 
    ๑๓.๓  นำงสุกัญญพร  สงวนทรัพย์  กรรมกำร 
    ๑๓.๔  นำงรณิดำ     อินทร์ฉ่ ำ   กรรมกำร 
    ๑๓.๕  นำงสำวสุนทรี  คงอำชีวกิจ  กรรมกำร 
                       ๑๓.๖  นำงสำวธนิตำ  แจ่มเมือง   กรรมกำร 
    ๑๓.๗  นำงสำวสุกัญญำ  หอมสุวรรณ์  กรรมกำร 
    ๑๓.๘  นำงสำวขนิษฐำ   สกลุวำ   กรรมกำร 
    ๑๓.๙ นำงสำวสุภำพร   เสอืเผือก  กรรมกำร 
    ๑๓.๑๐ นำงสำวสิรินทิพย์   เอี่ยมสำหร่ำย  กรรมกำร 
    ๑๓.๑๑ นำงสำวปภัสรำ  โพธิ์อ่อง  กรรมกำร 
    ๑๓.๑๒  นำงสำวปัทมำ  แซ่กิม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    มีหน้าที่  ๑. จัดหำวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

   ๒. รับเงินทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ ในวันอำทิตย์ที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๑ (ภำคกลำงวัน) 
   ๓. จัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจำ่ย รำยงำนผู้บังคับบัญชำและผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ 
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                ๑๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  ประกอบด้วย 
                      ๑๔.๑ นำงบุษณี  บัวรอด    ประธำนกรรมกำร 
                      ๑๔.๒ นำงสำวขนิษฐำ  สกุลวำ   กรรมกำร 
                      ๑๔.๓ นำงนงลักษณ์  ต่วนชัย   กรรมกำร 
                      ๑๔.๔ นำงสำวสุภำพร  เสือเผือก   กรรมกำร 
                      ๑๔.๕ นำยพชร   พันธุ์รอด   กรรมกำร 
                      ๑๔.๖ นำงสำวฉัตรเงิน   สอนบุญเกิด  กรรมกำร 
                      ๑๔.๗ นำงสำวปภัสรำ  โพธิ์อ่อง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                      มีหน้าที่  ๑. จัดท ำแบบประเมิน และด ำเนินกำรประเมินผล กำรทอดผ้ำป่ำเพื่อกำรศึกษำ  
          ๒. สรุปรำยงำนผลกำรประเมิน รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ และผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 
       

           ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้น  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ  เต็มควำมสำมำรถ  
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่รำชกำรสืบไป  
 
                   
                  สั่ง   ณ   วันที่  ๖  เดือนธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   
                                                                            

                                                                           

 
 

                        (นำยจันทร ์ เพ็ชรยิ้ม) 
              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม  
 
 


