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ประกาศโรงเรียนกัลยาณศีรีธรรมราช 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจดังาน “คืนสู่ร่มจัน กลัยาณีฯ ครั้งที่ ๒๐” 
 

 ด้วยสมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการสถานศึกษา  
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  และศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรม
ราช รุ่นที่  77  กำหนดจัดงาน   “คืนสู่ร่มจัน กัลยาณีฯ ครั้งที่  ๒๐”  ขึ้น   ในวันเสาร์ที่   4  มิถุนายน  2565                                                 
ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพื่อให้ศิษย์เก่าแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ 
  2. เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน 
  3. เพื่อหารายได้สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
  4. เพื่อสนับสนุนวิชาการทางด้านการแนะแนว 

เพื่อให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา  แนะนำในการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  1.   นายวรศักดิ ์  อดิเทพวรพันธุ ์   ประธานกรรมการ 
  2.   นายพรัญชัย  อดิเทพวรพันธุ ์   รองประธานกรรมการ 
  3.   นายพนา  อดิเทพวรพันธุ ์   กรรมการ 
  4.   นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ ์   กรรมการ 
  5.   นางกรองทอง ด้วงสงค ์   กรรมการ 
  6.   นายวิญญ ู  ใจอารีย ์   กรรมการ 
  7.   นายอุส่าห ์  ศิวาโมกข ์   กรรมการ 
  8.   นายสุพจน ์  อภิศักดิ์มนตร ี   กรรมการ 
  9.   นายประดับ  แก้วนาม    กรรมการ 
  10. นาย ส.สมบัต ิ มีสุนทร    กรรมการ 
  11. นางบุญงาม  ไชยรักษ ์   กรรมการ 
  12. นายสมพงค ์ เดชสุรางค ์   กรรมการ 
  13. นายภาวินทร ์ ณ พัทลุง   กรรมการ 
  14. นายสรุเดช  ศิริมานะกุล   กรรมการ 
  15. นายจารกึ  ประจันพล   กรรมการ 
  16. นางรัชน ี  สุทธิศักดิ ์   กรรมการ 
  17. นายปรีชา  มะยะเฉียว   กรรมการ 
  18. นางสงวนศร ี ชูกลิ่น    กรรมการ 
  19. นางสาววิมล  ศิริรตัน์    กรรมการ 
  20. นางอรุณวรรณ จุลพรหม   กรรมการ 
  21. นางนวพร  อักษรทอง   กรรมการ 
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  22.   นางกัลยา  ทองพรหม   กรรมการ 
  23.   นางอุไรวรรณ รอดสุวรรณน้อย   กรรมการ 
  24.   นางสาวงามพิศ วิชชุวรรณ   กรรมการ 
  25.   นายชพี  กาญวัฒนะกิจ   กรรมการ 
  26.   นายธวัชชัย เลาหะกุล   กรรมการ 
  27.   นายปราโมทย ์ ช่วยพัฒน ์   กรรมการ 
  28.   นายมนูญ  บุญทวิโรจน ์   กรรมการ  
  29.   นายเรืองศักดิ ์ สุพงษ์วิบูลพันธ ์   กรรมการ  
  30.   นายวชัรินทร ์ ธรรมชาต ิ   กรรมการ 
  31.  นางวันด ี  แป้นสุข ฮอฟสตาด  กรรมการ 
  32.  นายศรชัย  โชต ิ    กรรมการ 
  33.  นายอุทัย  ศักดิ์จริพาพงษ ์   กรรมการ 
  34.  ประธานรุ่นศิษย์เกา่กัลยาณีศรีธรรมราชทุกรุ่น  กรรมการ 
  35.  นายสง่า  นาวารัตน ์   กรรมการและเลขานุการ  
  36.  นางอารมย ์ ชลสิทธิ ์    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
  37.  นางวรรณา  คงแป้น    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
  38.  นางชญาณดา ชญาคุณนันท ์   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
  39.  นายสมชัย  มุขดาร ์    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

2.  คณะกรรมการดำเนินการ  แบ่งออกเป็นฝ่าย ๆ ดังนี ้
 2.1   ฝ่ายพิธีทางศาสนาและสักการะสิ่งศกัดิ์สิทธิ์เคารพบูชาของโรงเรียน มีหน้าที่ 

-  จัดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องใช้ประกอบศาสนพธิีทางศาสนา   
-  จัดเตรียมดอกไม ้ธูปเทียน  
-  จัดสถานที่ในอาคาร ๑๐๐ ปี กัลยาณีศรธีรรมราช และจัดเก็บเมื่อเสร็จพิธี  
-  จัดรถรับส่งพระสงฆ ์

   ประกอบด้วย 
1.   นางสาวปรียาภรณ์   บุญฤทธิ์    หัวหน้า 

  2.   นางพัชร ี  ขวัญสง    ผู้ช่วย   
  3.   นายคมสันต ิ คงเส้ง    ผู้ช่วย   
  4.   นางอทิตยา  จันทรัตน ์   ผู้ช่วย   
  5.   นางสาวปัณชญา รัตนพันธ ์   ผู้ช่วย   
  6.   นายเอกรัฐ  เพชรรักษ ์   ผู้ช่วย  
  7.   นางสาววรรณวรัตม ์ นราพงศ ์   ผู้ช่วย 
  8.   นางสาวอารยา รัญจวนจติร    ผู้ช่วย 
  9.   นายเชิดศักดิ ์ ดุกล่อง    ผู้ช่วย   
  10. นายพิเชษฐ ์  ทองสุวรรณ   ผู้ช่วย 
  11. นายชัยพิชิต  สุวรรณโณ   ผู้ช่วย 
  12. นายเรืองวิทย ์ บุญธรรม   ผู้ช่วย 
  13. นายธวัช   ศรีสังข์แก้ว   ผู้ช่วย 
  14. นักการภารโรงชายทุกคน                                     ผู้ช่วย 
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 2.2   ฝ่ายดูแลรับรองพระสงฆ์จนเสร็จพิธ ีจดัถวายเครื่องสังฆทานและถวายซองปัจจัย ประกอบด้วย 
  1.   นางบุปผา  พิกุลทอง   หัวหน้า   
  2.   นางทรงศร ี  นาคินทร ์   ผู้ช่วย 
  3.   นายโสภณ  ภักด ี    ผู้ช่วย 
  4.   นายคมสันต ิ คงเส้ง    ผู้ช่วย 
  5.   นายสุบรรณ  เดชเชียร   ผู้ช่วย 
  6.   นางจิตประภา ศักดามาศ   ผู้ช่วย 
  7.   นางสุรพีร  ทองนุ่น     ผูช้่วย 
  8.   นางพาณ ี  สวัสดิรกัษา   ผู้ช่วย 
   9.   นางสาวศรีปาน ทองนวล   ผู้ช่วย 
   10. นางสาวบุญพา นุ่นเซ่ง    ผู้ช่วย 

 2.3 ฝ่ายพิธีกรในการประกอบพิธีตอนเช้า  หอพระวิหารสูง หอพระพุทธรูปโรงเรียน พระพิฆเนศ     
ยุวกษัตริย์  เถ้าแก่อึ่งค่ายท่าย   อนุสาวรีย์ศรีปราชญ์    และศาสนพิธีทางศาสนา   ในอาคาร ๑๐๐ ปีกัลยาณี
ศรีธรรมราช  ประกอบด้วย 
  1.   นายมนตร ี  คงแก้ว    หัวหน้า 
  2.   นางสาวนุชนาฎ ชูจันทร ์    ผู้ช่วย 
  3.   นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา   ผู้ช่วย 
   4.   นางสาวแซมบุปผา บัณฑิต    ผู้ช่วย 

 2.4   ฝ่ายกำกับดูแลทำความสะอาดดา้นในและด้านนอกบริเวณพระวิหารสูง   ประกอบด้วย 
  1.   นางกฤษณา  วุฒิศักดิ ์   หัวหน้า 
  2.   นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ   ผู้ช่วย 
  3.   นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์   ผู้ช่วย 
  4.   นางจินตนา  กล้าจงยิ่ง   ผู้ช่วย 
  5.   ว่าที่ร.ต.เกรียงไกร สิทธิพงศ ์   ผูช้่วย 

6.   นายบุญนำ  สว่างภพ    ผู้ช่วย   
7.   นายจรัส  อิฏฐผล    ผู้ช่วย  
8.   นายชำนาญ  นาคินทร ์   ผู้ช่วย 

  9.   นายสุชาต ิ  แสงโสภา   ผู้ช่วย 
  10.  นางศิรพิร  มีทอง    ผู้ช่วย  
  11.  นักเรียนจติอาสา จำนวน 10 คน   ผู้ช่วย 

2.5   ฝ่ายจดัเตรียมดอกไม้ ธูปเทียน อุปกรณ์สำหรับบูชาพระวิหารสูงและจัดผ้าห่มองค์พระ  จัดเก็บ
อุปกรณ์ส่งคืน และจัดหาตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดมนต์  ประกอบดว้ย 
  1.   นางจุฬารตัน ์ ทองยัง    หัวหน้า 
  2.   นางสุนันทา  วงศ์เมฆ    ผู้ช่วย 
  3.   นางศศิกาญจน ์ ชาญศิลป ์   ผู้ช่วย 
  4.   นายศักดิ ์  นนทเภท   ผู้ช่วย 
  5.   นายเสร ี  แซ่ตั่น    ผู้ช่วย 
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  ๖.   นายขวัญชัย  ฤทธิศักดิ ์   ผู้ช่วย 
  ๗.   นายสุภาพ  มั่นวงศ์    ผู้ช่วย 
  ๘.   นางสาวสุพร   ศรีชาเยศ   ผู้ช่วย 
  ๙.   นางอ้อยทพิย ์ ชูโชต ิ    ผู้ช่วย 
  ๑๐. นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณ ี   ผู้ช่วย 
  1๑. นางสาวเบญจพร ย่านวาร ี   ผู้ช่วย 
  1๒. นายสุชาต ิ  แสงโสภา   ผู้ช่วย 
  1๓. นางศริิพร  มีทอง    ผู้ช่วย  

 2.6   ฝ่ายจดัเตรียมดอกไม้ ธูปเทียน และอุปกรณ์สำหรับบูชาพระพุทธรปูโรงเรียน จัดเตรียมสถานที่    
ทำความสะอาดบริเวณและจัดหาตวัแทนนักเรียนนำกล่าวสวดมนต ์ ประกอบด้วย 
  1.   นายชำนาญ  ไชยศร    หัวหน้า    
  2.   นายสิทธพิร  ฆังฆะ    ผู้ช่วย 
  3.   นางศุภวรรณ อาวุธเพชร   ผู้ช่วย 
  4.   นางประเทืองทิพย ์ บัวจันทร ์   ผู้ช่วย 
  5.   นางฉวีวรรณ ไชยศร    ผู้ช่วย 
  6.   นางจิตตรตัน ์ ไกรแก้ว    ผู้ช่วย 
  7.   นางจรินันท์  ทองขาวบัว   ผู้ช่วย 
  8.   นางสุชาดา  สุขแก้ว                                ผูช้ว่ย 
  9.   นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์                              ผูช้่วย 
  10. นางพาณ ี  สวัสดิรกัษา   ผู้ช่วย   

 2.7   ฝ่ายจดัเตรียมดอกไม้ ธูปเทียน และอุปกรณ์สำหรับบูชาพระพิฆเนศ  จดัเตรียมสถานที ่ทำความ
สะอาดบริเวณและจัดหาตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวด  ประกอบด้วย 
  1.   นางทรงศร ี  นาคินทร ์   หัวหน้า    
  2.   นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน ์   ผู้ช่วย 
  3.   นายภูเมศร ์  ศักดิ์จันทร ์   ผู้ช่วย 
  4.   นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒ ิ    ผู้ช่วย  
  5.   นางสุดใจ  วิเศษสิงห ์   ผู้ช่วย 
  6.   นางสาวจันทร์เพ็ญ ช่วยนาค    ผู้ช่วย 
  7.   นางสาวณภัทรจิรัสช์ นำนาผล    ผู้ช่วย 
  8.   นางสาวชุติมันต ์ วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
  9.   นางอรนภา  ศรีสุข  ผู้ช่วย 
  10.  นางสุจิตรา  สายวิจติร   ผู้ช่วย  

2.8    ฝ่ ายจัด เตรียมสถานที่ ดอกไม้  ธูป เที ยนแพ   และอุปกรณ์ สักการะบูชายุวกษัตริย์    
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  ประกอบด้วย 
  1.  นางสาวพิมพา แก้วจำนงค ์   หัวหน้า 
  2.  ส.อ.ธีรวุฒ ิ  เกตสัตปัญ   ผู้ช่วย 
  3.  นางอรัญญา  สังเส้ง    ผู้ช่วย 
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  4.  นางผาสุข  ถาวร    ผู้ช่วย  
  5.  นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ ์ โต๊ะหาด    ผู้ช่วย 
  6.  นางจินดา  วัชรกาฬ    ผู้ช่วย 
  7.  นายอภริักษ ์  ขนอม     ผู้ช่วย 
  8.  นายทรงพร  ทองนวล   ผู้ช่วย 
  9.  นางสาวจรีวรรณ เพ็งคง    ผู้ช่วย 
  10.  นางอมร  ถาวรสาร   ผูช้่วย 
  11.  นางใจทพิย ์ ทองมวน   ผู้ช่วย 

2.9   ฝ่ายจดัเตรียมสถานที่ ดอกไม ้ธูปเทียน ของเซ่นไหว้ พิธรีำลึกเถ้าแกอ่ึ่งค่ายท่าย  ประกอบดว้ย 
  1.  นายศวิพล  พงษ์สมุทร   หัวหน้า 
  2.  นางพัชร ี  ชูกลิ่น    ผู้ช่วย  
  3.  นางสาวพัชร ี ปานอุดม   ผู้ช่วย 
  4.  นางมารศร ี  ศรีไชย    ผู้ช่วย  
  5.  นางจรรยนาถ คำนวณ    ผู้ช่วย 
  6.  นางสาวคุนัญญา แพรกเมือง   ผู้ช่วย 
  7.  นายสมชัย  มุขดาร ์    ผู้ช่วย 
  8.   นายจำนงค์  ซ้ายหุย    ผู้ช่วย 
  9.  นายนธิวัฒน ์  ลีละวัฒนพันธ ์   ผู้ช่วย 
  10.  นายเดชา  หนูมี    ผู้ช่วย 
  11.  นายภัททิยะ จันทร์อุดม   ผู้ช่วย 
  12.  นางสาวศศิรินทร ์ ศรีวิชัย    ผู้ช่วย 
  13.  นางสาวณัฏฐณิษา เดชเดโช    ผู้ช่วย 
  14.  นางสาวณฐัธันยา ตรีตรง    ผู้ช่วย 
  15.  นางกฤษณา ศรีสุข    ผู้ช่วย 
  16.  นางวันทนีย ์ ขุนมี    ผู้ช่วย 
 

2.10   ฝ่ายจัดเตรียมดอกไม้ ธูปเทียน อุปกรณ์บูชาบวงสรวงกวีศรีปราชญ์  ทำความสะอาดบริเวณ 
จัดโต๊ะสำหรับวางของเซ่นไหว้  และจัดทำคำกล่าวบวงสรวงกวีศรีปราชญ์  ประกอบด้วย 

1. นางดวงพร    แซ่แต้    หัวหน้า 
2. นางสาวฐติารีย ์ จันทรศร   ผู้ช่วย  
3. นายโสภณ  ภักด ี    ผู้ช่วย    
4. นางสาวพิมพา แก้วจำนงค ์   ผู้ช่วย   
5. ส.อ.ธีรวุฒิ  เกตสัตปัญ   ผู้ช่วย 
6. นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม    ผู้ช่วย       
7. นางอ้อมใจ  พังยาง    ผู้ช่วย 
8. นางสาวกฤษณา นินทรกิจ   ผู้ช่วย 
9. นางสุจินันท์  ศรีเมอืง    ผู้ช่วย 
10. นางทิพากร  นาเจริญ    ผู้ช่วย 
11. นางอินทิรา  วัชรศริ ิ    ผู้ช่วย 
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12. นางนุสรณ์    จิตพิทกัษ ์   ผู้ช่วย 
13. นางสาวนันทาศริ ิ ระวังวงศ ์   ผู้ช่วย 
14. นางพาณ ี  สวัสดิรกัษา   ผู้ช่วย 
15. นางอมร  ถาวรสาร   ผู้ช่วย 
16.  นางศรีปาน  ทองนวล   ผู้ช่วย 

 
 2.11   ฝ่ายจัดเตรียมบทร้อยกรองสดุดีกวีศรีปราชญ์ พระวิหารสูง  พระพิฆเนศ  ยุวกษัตริย์  รำลึก
เถ้าแก่อึ่งค่ายท่าย   พร้อมจัดหาตัวแทนนักเรียนมาอ่านบทสดุดี   ประกอบด้วย 
  1.  นายมนตร ี  คงแก้ว    หัวหน้า 
  2.  นางสาวกัญญา โอมาก    ผู้ช่วย  
  3.  นางสดุใจ  วิเศษสิงห ์   ผู้ช่วย 
  4.  นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา   ผู้ช่วย 
  5.  นางสาวแซมบุปผา  บัณฑิต    ผู้ช่วย 
  6.  นางนุสรณ์    จิตพิทกัษ ์   ผู้ช่วย 
 
 2.12   ฝ่ายแสง  เสียง  และบันทึกภาพ  มีหน้าที่  จัดตั้ง   ควบคุมเครื่องเสียงหน้าพระวิหารสูง   
พระพิฆเนศ  ยุวกษัตริย์   หน้าตึกอึ่งค่ายท่าย   หน้าอนุสาวรีย์ศรีปราชญ์      และในอาคาร   ๑๐๐ ปี กัลยาณี
ศรีธรรมราช  ประกอบด้วย 
  1.  นายสมพร  พันธุ์พิทย์แพทย ์   หัวหน้า 
  2.  นายอคัรินทร ์ มะลิวัลย์    ผู้ช่วย 
  3.  นางสาวนุชนาฎ ชูจันทร ์    ผู้ช่วย 

4.  นางปัทมา  จรเด่น    ผู้ช่วย 
5.  นายอรุณ  ไชยวรรณ ์   ผู้ช่วย 
6.  ว่าที ่ร.ต.ณทรัช อิสสระวัฒนะพันธ ์  ผู้ช่วย 
7.  นางสาวกันยารตัน์ มาลยาภรณ ์   ผู้ช่วย 
8.  นายสมเกียรต ิ เมืองทอง   ผู้ช่วย 
๙.  นายกฤตภาส  ปาณะพงศ ์   ผู้ช่วย 
 

 2.13   ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  มีหน้าที่จัดเตรียม อาหารเช้า อาหารถวายพระเพล อาหารเลี้ยงครู
อาวุโส แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียน พร้อมน้ำดื่ม ประกอบด้วย 
  1.  นางลดัดาพร  พูลสวัสดิ ์   หัวหน้า 
  2.  นางกัญจนาภรณ ์ สุภวิทยา   ผู้ช่วย   
  3.  นางชญานิศ  คงหอม    ผู้ช่วย 
  4.  นางสุภางค ์  ธรรมชาต ิ   ผู้ช่วย 
  5.  นางสาวขวัญฤทัย ถาวรรตัน ์   ผู้ช่วย   

6.  นางอดุมลักษณ ์ เรืองนิ่ม    ผู้ช่วย 
7.  นางปลื้มจติต ์ ไชยกำจร   ผู้ช่วย 

  8.  นางพวงผกา  โชติวัน    ผู้ช่วย  
9.  นางกาญจนา อิทธคาม  มะลิช ู    ผู้ช่วย  
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  10. นางฐายิกา  บัวผัน    ผู้ช่วย  
  11.  นางเจตนา  พิศบุญ    ผู้ช่วย 
  12. นางจรุีรตัน ์  ประสมพงษ์   ผู้ช่วย  
  13. นางสาวอรวรรณ หนูคง    ผู้ช่วย  
  14. นางวรกฤษณ ์ บุญทวิโรจน ์   ผู้ช่วย    
  15. นางวิภาพร  แก้วกำเหนิด   ผู้ช่วย 
  16. นายสุทธิพงค ์ วงศ์พิพันธ ์   ผู้ช่วย 
  17.  นางสาวกุลณชา จุติกมล    ผู้ช่วย 
  18.  นางสาวอารยา ขุนจิตร    ผู้ช่วย 
  19.  นางพจนา  คงเสน    ผู้ช่วย 
  20. นางสาวอมรรัตน ์ สุขบรรจง   ผู้ช่วย 
  21. นางสาววาสนา อุปฐาก    ผู้ช่วย 
  22. นางสาวเบส  หวามา    ผู้ช่วย 
  23.  นายกิตติพิชญ ์ ฤทธิชาญชัย   ผู้ช่วย 
  24.  นางสาวปิยนุช นิลอุบล    ผู้ช่วย 
  25.  นางสาวอังคณา สุวรรณรัตน ์   ผู้ช่วย 
  26.  นายมนัส  แป้นคง    ผู้ช่วย 
  27.  นางสาวศริิลักษณ ์ พระภายไชย   ผู้ช่วย 
  28.  นางสาวขวัญพิมล สงพุ่ม    ผู้ช่วย 
  29.  นางสาวพลอยพชัชา กมลเพชร   ผู้ช่วย 
  30.  นางสาวอมรรตัน ์ บุญเมือง    ผู้ช่วย 
  31.  นางพาณ ี  สวัสดิรกัษา   ผู้ช่วย 
  32.  นางอมร  ถาวรสาร   ผู้ช่วย    
  33.  นางศรีปาน  ทองนวล   ผู้ช่วย 
  34.  นางกฤษณา ศรีสุข    ผู้ช่วย 
  35.  นายวิชติ  ลีลคันาวีระ   (ศิษย์เก่ารุน่ 7๘) ผู้ช่วย 
  36.  นายรัชฎา  ชาตริัตนรกัษ์ (ศิษย์เก่ารุน่ 7๘) ผู้ช่วย 
  37.  นางจุฑามาศ ศุภวิมุต ิ       (ศิษย์เก่ารุ่น 7๘) ผู้ช่วย 
  38.  นางจอมสุรางค์  ศุภกิตตวิงศ์   (ศษิย์เก่ารุน่ 7๘) ผู้ช่วย 
  39.  นายจรัญ  ทิพย์สิทธิ ์     (ศิษย์เก่ารุน่ 7๘) ผู้ช่วย 
   ๔๐.  นักการภารโรงหญิงทุกคน    ผู้ช่วย    
 
 2.14   ฝ่ายพิธีกรงานมทุิตาจติ    มีหน้าที่  ดำเนินรายการพธิีแสดงกตเวทิตาจิต   ประกอบด้วย 
  1.  นางโชศิกา  ธรรมมกิะกุล     หัวหน้า  
  2.  นางสดุารัตน ์ สารักษ ์    ผู้ช่วย 
  3.  นายจิรพงษ์  จรเด่น    ผู้ช่วย 

๔.  นางกมลกานต ์ ชูพร้อม    ผู้ช่วย 
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๕.  นางชุติกร  ตัญจพัฒน์กุล   ผู้ช่วย 
๖.  นางสาวพิมพ์จฑุา สุทิน    ผู้ช่วย 
๗.  นางสาวฉัตรสุดา แซ่โค้ว    ผู้ช่วย  

2.15   ฝ่ายประสานงานรับส่งครูอาวุโสและพระสงฆ์   ประกอบดว้ย   
  1.  นางธมลพรรณ เดชนุ่น    หัวหน้า 
  2.  นายโสภณ  ภักด ี    ผู้ช่วย  
  3.  นายนวิัตร  ชูแสง    ผู้ช่วย 
  4.  นางพัชร ี  ขวัญสง    ผู้ช่วย 
  5.  นายเชดิศักดิ ์ ดุกล่อง    ผู้ช่วย 
  6.  นายเรืองวิทย ์ บุญธรรม   ผู้ช่วย 
  7.  นายพิเชษฐ ์  ทองสุวรรณ   ผู้ช่วย 
  8.  นายชัยพิชติ  สุวรรณโณ   ผู้ช่วย 
  9.  นายธวัช  ศรีสังข์แก้ว   ผู้ช่วย 

10.  คณะกรรมการจดังานคืนสู่ร่มจันฝ่ายมุทติาจิตทุกคน ผู้ช่วย 

 2.16   ฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่ ต้อนรับและอำนวยความสะดวก ครูอาวุโส  แขกผู้มีเกียรติ  แขกรับเชิญ  
และศิษย์เก่า  ประกอบด้วย   
  1.  นางชญาณดา ชญาคุณนันท ์   หัวหน้า 
  2.  นางพัชร ี  ชูกลิ่น    ผู้ช่วย 
  3.  นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด    ผู้ช่วย 

4.  นางธมลพรรณ เดชนุ่น    ผู้ช่วย 
5.  นางสาวฐติารีย ์ จันทรศร   ผู้ช่วย    
6.  นางนุชนารถ  เปียแดง    ผู้ช่วย      

  7.  นางสพุิศ  บุญฤทธิ์    ผู้ช่วย 
  8.  นางบุษบา  มณีโชต ิ    ผู้ช่วย 
  9.  นางผาสุข  ถาวร    ผู้ช่วย 
  10.  นางสาวเอกมัย ไกรเกต ุ    ผู้ช่วย 
  11.  นางวิจติรา  อดุลย์ฐานานุศกัดิ ์  ผู้ช่วย 
  12.  นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน ์   ผู้ช่วย 
  13.  นางสาวนุชนาฎ ชูจันทร ์    ผู้ช่วย 
  14.  นางสาวพัชร ี ปานอุดม   ผู้ช่วย 
  15.  นางสาววาณ ี บุญพิศ    ผูช้่วย 
  16.  นางจิราภรณ ์ สุขสมพร   ผู้ช่วย 
  17.  นางสุจินันท ์ ศรีเมือง    ผู้ช่วย 
  18.  นางอ้อมใจ  พังยาง                      ผูช้่วย 
  19.  นางทิพากร  นาเจริญ    ผู้ช่วย   
  20.  นายสมเกียรต ิ เสนานัย    ผู้ช่วย 
  21.  นายเอกรัฐ  เพชรรักษ ์   ผู้ช่วย 
  22.  นางนัฐกานต ์ พรมประถม   ผู้ช่วย 
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  23.  นางสาวสดุทีร่ัก สัญพิบูลย ์   ผู้ช่วย  
  24.  นางกาญจนา คงเกิด    ผู้ช่วย 
  25.  นางสาวเพ็ญศร ี รักษ์ธรรม   ผู้ช่วย     
  26.  นางสาวอาริสา ใจห้าว    ผู้ช่วย     
  27.  นางขัตติยา  เจนการ    ผู้ช่วย 
  28.  นางเบญจพร         คีรพีันธุ ์    ผู้ช่วย     
  29.  นางสาวณฐัวีภรณ ์ มาลา    ผู้ช่วย 
  30.  นางมาลัย  สงพุ่ม    ผู้ช่วย 
  31.  นางระพีภรณ ์ ทองเชิด    ผู้ช่วย 
  32.  นางวรรณา  คงแป้น    ผู้ช่วย 
  33.  นางสุจิตตรา จันทรัตน ์   ผู้ช่วย 
  34.  นางสาวอุไรวรรณ จันทร    ผู้ช่วย 
  35.  นางจรสวรรณ ศิริบุตร    ผู้ช่วย 
  36.  นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ ์   ผู้ช่วย 
   37.  นางภาวิณ ี           ชัยสงคราม   ผูช้่วย 
  38.  นางสาวจิรพิชญ ์ สุวรรณบำรุง   ผู้ช่วย 
  39.  นางกฤติยา  หนูวุ่น    ผู้ช่วย 
  40.  นางสาวศริิญญา ประทุมวรรณ   ผูช้่วย 
  41.  นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒ ิ    ผู้ช่วย 
  42.  นางสัจจา  ศิริวงษ ์    ผู้ช่วย 
  43.  นางขวัญกมล จันทระคูณ   ผู้ช่วย 
  44.  นางอรุณกมล นาวารัตน ์   ผู้ช่วย 
  45.  นางสาวฐศุภากร ทิมจร    ผู้ช่วย 
  46.  นางชุติมา  คำแก้ว    ผู้ช่วย 
  47.  นายเฉลิมเดช สุขใหม่       (ศิษย์เก่ารุ่น 7๙) ผู้ช่วย                                      
  48.  นายพิชชา  เกิดบ้านชัน  (ศิษย์เก่ารุน่ 7๙) ผู้ช่วย 
   49.  นางสาวเสมอขวัญ คงดี           (ศิษย์เก่ารุน่ 7๙) ผู้ช่วย 
   50.  นางสาววันวิสาข ์ โสพิน         (ศิษย์เก่ารุน่ 7๙) ผู้ช่วย 
   51.  นางสาวภัสราภรณ ์ พุมดวง       (ศิษย์เก่ารุน่ 7๙) ผู้ช่วย 
    52.  นางกุณชญา เลขาทิพย์    (ศิษย์เก่ารุน่ 7๙) ผู้ช่วย 
   53.  ครูและคณะกรรมการนักเรียนทุกคน   ผู้ช่วย 
   5๔.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม รุ่น 77,๗๘,๗๙  ผู้ช่วย 

 2.17   ฝ่ายประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่   วางแผน ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงาน   ประสานงาน
กับฝ่ายต่าง ๆ   เพื่อรวบรวมข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย 
  1.   นางชุติกร  ตัญจพัฒน์กุล   หัวหน้า 
  2.   นางสาวพิมพ์จุฑา สุทิน         ผู้ช่วย 
  ๓.   นางสาวฉัตรสดุา แซ่โค้ว    ผูช้่วย 
  ๔.   นายจริพงษ ์ จรเด่น    ผู้ช่วย 
  ๕.   นายภัสฑรเดช สมเดช    ผู้ช่วย 
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 2.18   ฝ่ายการเงิน   มีหน้าที่   จัดทำงบประมาณ    ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของฝ่ายต่าง ๆ    
และสรุปรายงานค่าใช้จ่าย   ประกอบด้วย   
  1.   นางปัตน ิ  แก้วเนิน     หัวหน้า 
  2.   นางอารมย ์  ชลสิทธิ ์                                ผู้ชว่ย 
  3.   นายอภิชาติ   จันทร์ทอง        ผู้ช่วย   
  4.   นางสมร  พูนพนัง    ผู้ช่วย     
  5.   นางรติกร  เส้งสุ้น    ผู้ช่วย  

6.   นางเสาวลักษณ ์ กรรชนะกาญจน ์   ผู้ช่วย     
  7.   นายวรวุฒ ิ  ฐาปนภาคย์   ผูช้่วย  
      
 2.19    ฝา่ยรกัษาความปลอดภัยและจราจร    มีหน้าที่   ติดต่อประสานงานกับตำรวจ  เพื่อรกัษา
ความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  กำหนดบริเวณที่จอดรถ  เส้นทางจราจร และอำนวยความ
สะดวก ประกอบด้วย   
  1.   นางพยอม  ฤทธิชาญชัย   หัวหน้า 
  2.   นายอุทัย  ศักดิ์จริพาพงษ์     ผู้ช่วย 
  3.   ส.ต.ต.สุธา  หนูประสิทธิ์   ผู้ช่วย 
  4.   นายสมคิด  ชูโชต ิ    ผู้ช่วย 
  5.   นายวิทยา  ชุมหล่อ     ผู้ช่วย 
  6.   นายสมวงศ ์  ใหม่ละเอียด   ผู้ช่วย 
  7.   นายพัฒนศักดิ ์ คงเสน    ผู้ช่วย  
  8.   นายธเนศ  หาญใจ    ผู้ช่วย   
  9.   นายสัจจวิทย ์ ตั้งอุดมวงษา   (ศิษย์เก่ารุ่น 7๗) ผู้ช่วย 
  10. นายเฉลิมเดช สุขใหม่         (ศิษย์เก่ารุ่น 7๙) ผู้ช่วย 
  11. นายวชิิต             ลีลัคนาวีระ    (ศษิย์เก่ารุน่ 7๘) ผู้ช่วย 
  12. นายรัชฎา  ชาตริัตนรกัษ์   (ศิษย์เก่ารุ่น 7๘) ผู้ช่วย    

13. นายณรงค์ศักดิ ์ อินทมาส   ผู้ช่วย 
  14. นายธรีะยุทธ สุวรรณ    ผู้ช่วย 
  15. นายสรุศักดิ ์ อักษรทิพย ์   ผู้ช่วย 
  16. นายอุทัย  สุวรรณปาน   ผู้ช่วย    
  17. นายศักดาวุธ หีบแก้ว    ผู้ช่วย 
  18. นายอรุณ  โอฬารโ์ร   ผู้ช่วย      
           

๒.๒๐ ฝ่ายจัดขบวนส่งธงและรับธง  มีหน้าที่  จดัหาธง  ประสานงานกับศิษย์เก่ารุ่น 77,78,๗๙          
จัดรูปขบวน ฝึกซ้อมการส่งธงและรับธง ช่วงเวลา ๑๑.๕๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ประกอบด้วย 
  1.  ว่าทีร่้อยตรีจัตพุงศ ์ ศุภศร ี    หัวหน้า 
  2.  นายสมเจตน์  เจนการ    ผู้ช่วย 
  3.  นางชุติกร  ตัญจพัฒน์กุล   (ศิษย์เก่ารุ่น 7๗) ผู้ช่วย 

4.  นางสาวพิมพ์จฑุา สุทิน          (ศิษย์เก่ารุ่น 7๗)  ผู้ช่วย 
๕.  นายจิรพงษ์  จรเด่น          (ศิษย์เก่ารุ่น 7๗)  ผู้ช่วย 
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  ๖.  นายวิชิต              ลีลัคนาวรีะ     (ศิษย์เก่ารุ่น 7๘) ผู้ช่วย 
  ๗.  นายรัชฎา  ชาตริัตนรกัษ์    (ศิษย์เกา่รุ่น 7๘)  ผู้ชว่ย    
  ๘.  นายเฉลิมเดช  สุขใหม่           (ศิษย์เกา่รุ่น 7๙)  ผู้ชว่ย  
  ๙.  นายพิชชา  เกิดบ้านชัน      (ศิษย์เก่ารุ่น 7๙)  ผู้ชว่ย 
 
 ขอให้กรรมการทุกฝ่าย ได้จัดประชุมปรึกษา หารือ วางแผน การปฏิบัติงาน  เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  2565 
 
 
 
        (นาย สง่า  นาวารตัน์) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

กำหนดการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน 
งาน “คืนสู่ร่มจัน กัลยาณีฯ ครั้งที่ ๒๐” 

วันเสาร์ที่ 4  มิถุนายน 2565 
********************************** 

 
  06.09 น. – 06.45 น.    พิธีบูชาพระสูง 
  07.00 น. – 07.15 น.   พิธีบูชาพระประจำโรงเรยีน 
  07.20 น. – 07.30 น.   พิธีเทวาภิเษกพระพิฆเนศ 
  07.35 น. – 07.45 น.   พิธีสักการะบูชายวุกษัตรยิ์ 
  07.50 น. – 08.10 น.   พิธีบวงสรวงศรีปราชญ ์
  08.15 น. – 08.35 น.   พิธีรำลึกเถ้าแก่อึ่งค่ายทา่ย 
  08.40 น. – 09.10 น.  รับประทานอาหารว่าง (อาหารกล่อง) ใต้โดมเล็ก 
      หลังอาคาร 1  และบริเวณโรงอาหาร อาคาร 2                       
           09.20 น. – 10.00 น.   พิธีสงฆ์  (อาคาร ๑๐๐ ปี กัลยาณีศรธีรรมราช) 
  10.10 น. – 11.50 น.  พิธีแสดงมุทติาจติครูเกา่และครูอาวุโส  
                                                              (อาคาร ๑๐๐ ปี  กัลยาณีศรธีรรมราช) 
  1๑.๕0 น. – 1๒.๐0 น.  พิธีรับมอบธง (อาคาร ๑๐๐ ปี กัลยาณีศรธีรรมราช) 
  12.00 น. – 12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  (อาหารกล่อง) 
                                            
   

 

 


