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ด้ ว ยงานส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โรงเรี ย นวิ ถ ี พ ุ ท ธ โรงเรี ย นคุ ณ ธรรม โรงเรี ย นสุ จ ริ ต
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญ ได้ กำหนดจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนอำนาจเจริญ เพื่อความเป็น สิริมงคล โดยจะจัดกิจกรรมในสัปดาห์สุดท้ายของ
แต่ละเดือน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนอำนาจเจริญ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ
ประกอบด้วย
๑.1 นายนิยม รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายทวี ชัยปัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธาน
๑.๓ นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการ
๑.๔ นางสาวเกษมศรี ลาภรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการ
๑.๕ นายณรัฐกรณ์ พรมน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
กรรมการ
๑.๖ นายเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
๑.๗ นายเชษฐา พันธะนาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
๑.๘ นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
กรรมการ
๑.๙ นางสุดเขตร ศรีวะรมย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
๑.๑๐ นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ
๑.๑๑ นางสุภาพร มารักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กรรมการ
๑.12 นายกมลวิช นนทสินรฐา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
๑.๑3 นางระเบียบ ประทุมวัน รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการและเลขานุการ
๑.๑4 นายปราโมท มารักษ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑5 นายวาปี ปัสสา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. ให้คำปรึกษาแนะนำ อำนวยความสะดวก และแก้ปัญหาต่างๆอันอาจจะเกิดขึ้น
๒. ประสานงาน ควบคุม ดูแล การดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จ

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน
ประกอบด้วย
๒.๑ นางระเบียบ ประทุมวัน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายปราโมท มารักษ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
รองประธาน
๒.๓ นางสุชาวดี ลาวิลาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๔ นางสุดเขตร ศรีวะรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๕ นางวรรณลักษณ์ สุดาชม
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๖ นางนิภารัตน์ ลาภภิญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๗ นางจันทิมา สุขสำราญ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๘ นางกุศล บุตรมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๙ นางสมฤทัย ลาภทวี
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๒.๑๐ นางปริญญา ไชยโคตร
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวมุกดาวรรณ ไชโยธา
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๒.๑๒ ว่าที่ ร.ต.(หญิง)เบญจมาศ สุจันทา
ครู
กรรมการ
๒.๑๓ นางสาวปภาวรินทร์ พันธะนาม
พนักงานราชการ
กรรมการ
๒.๑๔ นางอักษราภัค คนที
ครูพิเศษ
กรรมการ
๒.๑๕ นางสาวพรทิพย์ ผลาแรง
ครูพิเศษ
กรรมการ
๒.๑๖ นายวาปี ปัสสา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๗ นายดนูชัย มงคล
ครูชำนาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๘ นายเพ็ง ศุภเสถียร
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๙ นายวิษณุ จินดาแต้สกุล
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. ร่วมกันวางแผนการจัดงาน
๒. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คณะกรรมการฝ่ายกำกับควบคุมดูแลนักเรียน
๓.1 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6

คนที่ 1
นางเทวี ลันดา
นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์
นางสาวกมลชนก บุญชุม
นางนิตยา บัวทอง
นางลองศิลป์ ต้องสู้
นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์

ประกอบด้วย

ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คนที่ 2
นายเพ็ง ศุภเสถียร
นางสุรีพร สุนทรักษ์
นางสาวสุธีรา โสภิตะชา
นายศาสตร์ศรี อุทธา
นายยงยุทธ ไชยชนะ
นางญาดา มิรัตนไพร

คนที่ 3

1/7
1/8
1/9
1/10
1/11
1/12
1/13
1/14
1/15
1/16

นายศราวุธ มูลสุมาลย์
นายสราวุธ คูณคณะ
นางสุปราณี มณีใสย
นางบังอร บัวศรี
นางสาวณัฐธิดา สุริยะศรี
นางละอองดาว ธานี
นางสาวเบญจมาศ คนหาญ
นางอุไรวรรณ ทองอุ่น
นางสาวจิตรเลขา ผ่องแผ้ว
นายนคร วุฒิเสลา

นางสาวกมลทิพย์ เชื้อบุญ
นางสาวคัชรินทร์นี อารีรักษ์
นางสาวปริญวรรณ สุนทรักษ์
นายปัณณทัต หมื่นหล้า
นางอุษณีย์ บัวชุม
นางสาวยุวดี มูลสิงห์
นางสาวปวีณ์ณดา ฤาชัย
นางนิภาพร มีแสง
นายสถาพร สีเหมือน
นายคึกฤทธิ์ ชวลิต

นางทศพร เส้นเศษ

๓.๒ ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้อง
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13
2/14
2/15
2/16

คนที่ 1
นายชัยวัฒนา โพธิจักร
นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ
นางปุณญทิพย์ รักภูเสนโพธิ์กุล
นางสมฤทัย ลาภทวี
นางวิชญา แนวจำปา
นางสุวีรา สุดาเดช
นางสุภาพร มารักษ์
นางสาววันทนีย์ ทองเหลือง
นางกุศล บุตรมาศ
นางสาววงศ์ทิพา คมทัศนียกุล
นายพิชิต คติอุดมพร
นางวิไลลักษ์ แก้วโสภา
นางสาวศรินยา สาระบัว
นายทรงไทย ไชยโย
นายพิจิตร สุทโธ
นางสาวปฏิมาพร พูลศิริ

ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คนที่ 2
นายรณชัย สุพร
นายวินัย ใจเอื้อ
นางจำปา ประทุมถิ่น
นางอักษราภัค คนที
นางสาวนภาพร ได้พึ่ง
นางสาวนวรัตน์ กิตติภัฒร์พันธ์
นายปราโมท มารักษ์
นางสาววันวิสา ภาระวงษ์
นางสาวอุมาพร สีดา
นางศิรินันท์ โพดภูธร
นางสาวสมพร มีมา
นางปริญญา ไชยโคตร
นางสาวกมลวรรณ ผลสิน
นางสาวละมัย ธรรมวงค์
นางสาวนรีกานต์ ทองอุ่น
นางสาวโสริยา พูลศิริ

คนที่ 3

๓.๓ ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
3/15
3/16

คนที่ 1
นางศุภวรรณ บุดดีวงศ์
นายพิชิต บุญสืบ
นายสมชัย จรรยาไพบูลย์
นายส่งเสริม มณีใสย
นายวิชัย ทาจันทร์
นายเฉลิม บูคะธรรม
นายสมศักดิ์ สุทธิ์จิตธรรม
นางวศินี จาริอุตร์
นายบัณฑิต อุปัญญ์
นายธนากฤต โคตรอาษา
นางสาวอัยย์ญาดา ธนาโภคทรัพย์
นางจารุวรรณ โพธิ์ศรี
นายวาปี ปัสสา
นางสาวโสภิตรา บุญโสภา
นางรสสุคนธ์ เศรษฐ์วิชัย
นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติ

ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คนที่ 2
นางสาวขวัญกมล บัวศรี
นางสาวศิริพร ลาดนอก
นางสาวรัตดา ไตรยวงศ์
นางสาวรุ่งทิวา บุญสุภาพ
นางวรัชยา กาญจนาภา
นายพีทนันท์ คำธิวงศ์
นางรัชนีกร สุทธิบริบาล
นายเรวัฒ นินหล้า
นางภัทรจันทร์ อุปัญญ์
นางสาวมินตรา โคตรมิตร
นางกนิษฐา พรมทา
นางบุญญรัตน์ มุทุกันต์
นางนิภารัตน์ ลาภภิญโญ
นายกิติ ครองบุญ
นางสาวกานต์สินี แก้วโสภา
นางแพรวระวี แก้วบริบัตร

คนที่ 3

๓.4 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8
4/9
4/10
4/11

คนที่ 1
นายเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน
นางนุชรินทร์ วรโพธิ์
นางสมจิตร แก้วมีศรี
นางสาวเพชรศรี บุญสุภาพ
นางสุดเขตร ศรีวะรมย์
นางสาวปลูกขวัญ จันทรเสนา
นางสุจิตรา จันทมานิตย์
นายพูลศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์
นายอาทิตย์ สีบุญ
นางสาววัชราภรณ์ วิเศษ
นายสัมฤทธิ์ นาคำ

ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คนที่ 2
นางสาวมณีรัตน์ พรมศรี
นางสาววิชชุตา คลังกลาง
นายไมตรี พุทธขันธ์
นายมนตรี เชื้อนิล
นางนิภาพร ทินโนรส
นางอรุณี ทองรัง
นางสาวปภาวรินทร์ พันธะนาม
นางสาวนัตติยา พรมนต์
นางสาวพรศิวลักษณ์ วิริยะกุล
นางสาวบุญธิดา โรจนคุณธรรม
ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ จันทะโมคา

คนที่ 3

นางสาวสุดารัตน์ จารุวงศ์

นางสาวจุฑามาศ บั้งทอง

4/12
4/13
4/14
4/15

นายเชษฐา พันธะนาม
นางแก้วตา นามสร
นางสาววิไล อินทมาตร
นายอัครเดช ถนอมชาติ

นางณัฐริณีย์ แข็งแรง
นางธิรัตฏิกานต์ สุวะพันธ์
นางสาวมุกดาวรรณ ไชโยธา
นายดนูชัย มงคล

นางสาวศุลีมาศ อุปริวงศ์

๓.5 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้อง
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15

คนที่ 1
นางจันทิมา สุขสำราญ
นางวรรณรัตน์ สีเขียว
นางสาวจันทร์จิรา ต้นโพธิ์
นายรุ่งตะวัน มูลธิสาร
นายสมภาส บุญมาลี
นายธานินทร์ ธานี
นางสาวอิ๋ง ทาราพรม
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
นางตฤษยา จินาพร
นายอนุชา ชาติวงศ์
นายโชติทิวัตถ์ ทองยศ
นางอาภารัตน์ ภานุสถิตย์
นายวิษณุ จินดาแต้สกุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา ชื่นตา
นายไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยง

ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คนที่ 2
นายณรัฐกรณ์ พรมน้อย
นายเอกวิทย์ ดวงแก้ว
นางสาวพรทิพย์ ผลาแรง
นายวิษณุ ม้วนสูงเนิน
นางพิรญาณ์ ประทุมศาลา
นายปฏิภาณ ลือนาม
นางสาวญานิกา มณีใสย
นางสุชาวดี ลาวิลาศ
นางชญานิศา ศิริคำภู
นางจตุพร บุญเสริม
นายวริษฐ์ ทวีกัน
นายฤทธิรงค์ พรมแสง
นางปวีณา จินดาแต้สกุล
นางสาวนงนุช พ้นยาก
นายเอกพงษ์ บัวชุม

คนที่ 3

๓.๖ ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
6/6
6/7

คนที่ 1
นายกมลวิช นนทสินรฐา
นางเพ็ญศรี ปัสสา
นางทัศนีย์ ภาแก้ว
นางวิภาภรณ์ ธูปแก้ว
นางสาวชนานันท์ สิงห์มุ้ย
นางภาวิณี โสลักษณ์
นางวรรณลักษณ์ สุดาชม

ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คนที่ 2
นายอิทธิวรรษ ภูตะอินทร์
นางสุจิตรา ฤาชัย
นางเพ็ญภักดิ์ แก้วพิลา
นางสาวกมนภัสร์ ทุมนัส
นางสาวปวีณา บัวเขียว
นายจิระ บุญเสริม
นางสาวศุภลักษณ์ บุญมาก

คนที่ 3

6/8
6/9
6/10
6/11
6/12
6/13
6/14
6/15

นางเชนร์ พลรักษ์
นางกนิษฐา ดวงจิตต์
นางสาวเกษศิรินทร์ พลหาญ
นายพงศกร เพียรภายรุน
นางสาวอุมาพร ปกครอง
นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา
นางสาวจันทร์เพ็ญ ดีดวงพันธ์
นางนริศรา รัตนกุล

นางพรทิพย์ ฝ่ายบุตร
นางสาวธนพร อินทนาม
นางหทัยชนก ดอกบัว
นายพิสิทธิ์ สุวรรณา
นางสาวศจีรัตน์ อาริยปิติพงษ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ สุจันทา
นางสาวหทัยรัตน์ จันทะสิงห์
นายกิตติยวัฒน์ รัตนกุล

มีหน้าที่
๑. ร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด ดังนี้
ที่
เดือน
ระดับ
สถานที่จัดกิจกรรม
1. พฤศจิกายน
ม.1 ทุกห้องเรียน
สนามฟุตบอล
2564
ม.2 ทุกห้องเรียน
สนามฟุตบอล
2.
ธันวาคม
ม.3 ทุกห้องเรียน
สนามฟุตบอล
2564
ม.4 ทุกห้องเรียน
สนามฟุตบอล
3.
มกราคม
ม.5 ทุกห้องเรียน
สนามฟุตบอล
2565
ม.6 ทุกห้องเรียน
สนามฟุตบอล
**หมายเหตุ : ถ้าเดือนใดไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ให้เลื่อนเป็นเดือนถัดไป

นางสาววรรทนา วงจันทา
นางสุภาวดี โตนันต์
นายบุญฤทธิ์ กานุสนธิ์

เวลา
08.00 – 08.30 น.
08.00 – 08.30 น.
08.00 – 08.30 น.
08.00 – 08.30 น.
08.00 – 08.30 น.
08.00 – 08.30 น.

๒. สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและกำกับนักเรียนในที่ปรึกษา
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่
ประกอบด้วย
๔.๑ นายปราโมท มารักษ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการฯ ประธานกรรมการ
๔.๒ นายเพ็ง ศุภเสถียร
ครู
รองประธาน
๔.๓ นายวิษณุ จินดาแต้สกุล
พนักงานราชการ
กรรมการ
๔.๔ นายวาปี ปัสสา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๔.๕ นางปวีณา จินดาแต้สกุล
ครูชำนาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. เตรียมสถานที่และเครื่องเสียง ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอำนาจเจริญ
๒. จัดทำป้ายกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๓. จัดตกแต่ง สถานที่ทุกจุดให้เหมาะสม สวยงาม
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีสงฆ์
ประกอบด้วย
๕.๑ นางระเบียบ ประทุมวัน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการฯ ประธานกรรมการ
๕.๒ นายปราโมท มารักษ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการฯ
รองประธาน
๕.๓ นายดนูชัย มงคล
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๕.๔ คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
กรรมการ
๕.๕ นายวาปี ปัสสา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๕.๖ นายเพ็ง ศุภเสถียร
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๗ นายวิษณุ จินดาแต้สกุล
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. ดำเนินการ ตั้งแต่เริ่มงานพิธี จนเสร็จพิธี กล่าวต้อนรับแขกผู้มาร่วมงาน และชี้แจงขั้นตอน
กำหนดการต่างๆ
๒. นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป พร้อมทั้งเป็นผู้นำในพิธีสงฆ์จนจบพิธี
๓. จัดเตรียมภาชนะอุปกรณ์สำหรับรองรับสิ่งของจากบาตรพระสงฆ์
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
ประกอบด้วย
๖.1 นางระเบียบ ประทุมวัน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการฯ ประธานกรรมการ
๖.2 นายวาปี ปัสสา
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธาน
๖.3 นายดนูชัย มงคล
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๖.4 นายเพ็ง ศุภเสถียร
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๖.5 นายวิษณุ จินดาแต้สกุล
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖.๖ ว่าที่ ร.ต.(หญิง)เบญจมาศ สุจันทา ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. ประเมินการจัดกิจกรรม
๒. สรุปผลการประเมินเสนอตามลำดับ
ให้ ค ณะกรรมการที ่ ไ ด้ ร ั บ แต่ ง ตั ้ ง โดยปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ใ ห้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย บรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเกิดผลดีต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ

