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ค ำสั่งโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 
 ที ่๑๐๗/๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนวันสถำปนำโรงเรียน  ครบรอบ ๔๓ ปี 
--------------------------------------- 

  ด้วย คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ศิษย์เก่ำ ผู้ปกครองนักเรียน และบุคลำกรโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 
ก ำหนดจัดงำนสถำปนำโรงเรียนครบรอบ ๔๓ ปี ในวันเสำร์  ที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพบรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนวันสถำปนำโรงเรียน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

มีหน้ำที่ อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำให้กำรด ำเนินงำน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิด
ผลดี มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 

 ๑.๑ นำยณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒ นำยอนุชำ  ส่งทวี   รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
 ๑.๓ นำงสำวสำริยำ  ยอดวำรี  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ กรรมกำร 
 ๑.๔ นำงวรำงค์  รำชนิยม   รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ กรรมกำร 
 ๑.๕ นำยไกรทิพย์  จิตอำรีย์  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ กรรมกำร 
 ๑.๖ นำยสมมำรถ  จ ำนองวุฒิ  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ กรรมกำรและเลำขำนุกำร 
 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
  มีหน้ำที ่วำงแผน ด ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
และประสำนกับฝ่ำยอ ำนวยกำรในกรณีท่ีเกิดปัญหำ พร้อมทั้งรำยงำนให้สถำนศึกษำทรำบ ดังนี้ 
 ๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ด ำเนินกำรท ำพิธีกรรมทำงศำสนำ 
 มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรจัดสถำนที่ ถวำยภัตตำหำร แก่พระสงฆ์ จัดระบบแสง เสียง บริเวณอำคำรอเนกประสงค์ 
ประกอบด้วย 

๑. ว่ำที่ ร.ต. อภิศักดิ์  บุญกุศล ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยสำมำรถ  กำญจนะแก้ว รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงสำวพิชญสุดำ ทองค ำ กรรมกำร 

๔. นำงสำวณิฐศำกรณ์  โชคชัย กรรมกำร 

๕. นำยสุชำติ  สุนทโร กรรมกำร 
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๖. นำงสำวกลัยำ  สุขบำงนพ กรรมกำร 

๗. นำยอนุชำ  ส่งทวี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๘. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ในงานชุมนุมศิษย์เก่า 

 มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรประสำนงำน ด้ำนเวที สถำนที่กำรจัดงำน ซุ้มอำหำร โต๊ะจัดเลี้ยง ในงำนชุมนุม                
ศิษย์เก่ำ ประกอบด้วย  

๑. นำยสมมำรถ  จ ำนองวุฒิ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอนุชำ  ส่งทวี รองประธำนกรรมกำร 
๓. ว่ำที่ ร.ต. อภิศักดิ์  บุญกุศล กรรมกำร 
๔. นำยสุชำติ  สุนทโร กรรมกำร 
๕. นำยสำมำรถ  กำญจนะแก้ว กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
 มีหน้ำที่ ต้อนรับผู้เข้ำร่วมงำนสังสรรค์ศิษย์เก่ำ เวลำ ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ประกอบด้วย 

๑. นำยอนุชำ  ส่งทวี  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวธัญญำรัตน์  นำงำม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงตรัยรัตน์  ส่งทวี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
 มีหน้ำที ่ด ำเนินกำรรับลงทะเบียนงำนชุมนุมศิษย์เก่ำ ประกอบด้วย 

๑. นำงตรัยรัตน์  ส่งทวี  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวธัญญำรัตน์  นำงำม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นักเรียน จ ำนวน ๕  คน   กรรมกำร 

๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
 มีหน้ำที ่๑. ด ำเนินกำรนิมนต์พระ รับ – ส่งพระ เตรียมเครื่องปัจจัยไทยทำน เป็นพิธีกรทำงศำสนำในพิธี
วันสถำปนำโรงเรียน จนกระท่ังเสร็จสิ้นพิธีกำร 
  ๒.ประสำนพิธีกรเวที วงดนตรี กำรจัดกิจกรรมแสดงอ่ืนๆ บนเวทีในภำคกลำงคืน เพ่ือให้งำน
ด ำเนินไปอย่ำงรำบรื่น ประกอบด้วย 

๑. นำยสมมำรถ  จ ำนองวุฒิ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยไกรทิพย์  จิตอำรีย์  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสุวิมล  ไชยถำวร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นักเรียน จ ำนวน ๕ คน  กรรมกำร 
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๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  
 มีหน้ำที่ ๑. ด ำเนินกำรจัดเตรียมอำหำรเช้ำ (กำแฟและขนม) อำหำรเพื่อถวำยพระช่วงเพล และอำหำรมื้อ
เที่ยง พร้อมอุปกรณ์ในกำรรับประทำนอำหำร ส ำหรับผู้มีเกียรติที่ร่วมงำนสถำปนำโรงเรียน 
  ๒. จัดเตรียมอำหำร และประมำณกำรจ ำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรรับประทำนอำหำรในงำนชุมนุม
ศิษย์เก่ำกลำงคืน ประกอบด้วย 
 ๑. นำงทิพวรรณ  สตำรัตน์  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงวรำงค์  รำชนิยม  รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงข้องทิพย์  มีแก้ว  กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวพิชญสุดำ  ทองค ำ  กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวจิรัชญำ  ปำนจันทร์ กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวณิฐศำกรณ์  โชคชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายรับรองโต๊ะจัดเลี้ยง 
 มีหน้ำที่ ตรวจรับ – ส่งอุปกรณ์ เครื่องใช้ และจัดเตรียมเพ่ือบริกำร เช่น จำน ช้อน แก้วน้ ำ ฯลฯ และ
จัดเตรียมนักเรียนบริกำรอำหำร และอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

๑. นำงสุวิมล  ไชยถำวร  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวพิชญสุดำ  ทองค ำ กรรมกำร 
๓. นำงจินตนำ  เพ็ชรคล้ำย  กรรมกำร 
๔. นำงสำวณิฐศำกรณ์  โชคชัย กรรมกำร 
๕. นำงสำวกัลยำ  สุขบำงนพ กรรมกำร 
๖. นำงเพ็ญนภำ  คูวิบูลย์ศิลป์ กรรมกำร 
๗. นักเรียน จ ำนวน ๒๕ คน  กรรมกำร 

๒.๘ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาดอกไม้ 
 มีหน้ำที่ จัดหำดอกไม้ในพิธีคำรวะครูของศิษย์เก่ำ ประกอบด้วย 

๑. นำงตรัยรัตน์  ส่งทวี  ประธำนกรรมกำร 
๒. นักเรียนจ ำนวน ๒ คน  กรรมกำร 

๒.๙ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
 มีหน้ำที่ ประสำนอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ อพ.ปร.ในกำรรักษำควำมปลอดภัย ประกอบด้วย 

๑. นำยไกรทิพย์  จิตอำรีย์  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสุชำติ  สุนทโร  กรรมกำร 
๓. เจ้ำหน้ำที่ อพ.ปร.  กรรมกำร 
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๒.๑๐ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 มีหน้ำที่ บันทึกภำพตลอดกิจกรรม ประกอบด้วย 

๑. นำยสำมำรถ  กำญจนะแก้ว ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุนิศำ  พรหมณำเวช รองประธำนกรรมกำร 

๒.๑๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 มีหน้ำที่ จัดท ำบัญชีสรุปรำยรับ – รำยจ่ำย ในกำรจัดงำนสถำปนำโรงเรียน ประกอบด้วย 

๑. นำงทิพวรรณ  สตำรัตน์  ประธำนกรรมกำร 
๒.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมิน และรายงานผลการจัดงาน 
 มีหน้ำที่ ประเมินผลด้ำนต่ำงๆ เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำร และคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน ประกอบด้วย 

๑. นำยอนุชำ  ส่งทวี  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสำริยำ  ยอดวำรี  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงตรัยรัตน์  ส่งทวี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  เสียสละ  เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำรสืบไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                
                                                              

(นำยณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 

 


