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 สรุปรายงานการประเมิน
เร่ืองความพึงพอใจการจัดงานทอดผ้าป่า 

เพื่อการศึกษาของโรงเรียนธัญบุรี 
อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี    

ในวันที่ 31 มกราคม 2563   

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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ค าน า 
 

คณะกรรมการฝ่ายงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนได้ด าเนินการประเมินผลจากแบบสอบถามเรื่อง
แบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี  จังหวัด
ปทุมธานี  ในวันท่ี 31 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี   เพื่อท่ีจะน าผลการประเมินแบบสอบถาม
ไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ  ผลการด าเนินงานช่วยให้โรงเรียนได้น าเงินทอดผ้าป่าไป
สร้างห้องน  าให้นักเรียนหญิง เพื่อพัฒนาสุขอนามัยในโรงเรียนธัญบุรี  โดยศึกษาจากสภาพปัญหาและความ
ต้องการห้องน  าของนักเรียนไม่เพียงพอและระบบท่อน  าทิ งมีกล่ิน ส่งผลให้บรรยากาศในการเรียนไม่ดี จึงต้อง
น ามาปรับปรุงแก้ไขในการสร้างห้องน  าใหม่ครั งนี  เพื่อส่งเสริมใหบ้รรยากาศและทัศนียภาพดีและมีประสิทธิภาพ
ในการเรียนยิ่งขึ นต่อไป 
 
 ขอขอบคุณบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทุกท่าน   ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบ
แบบสอบถาม เรื่องแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนธัญบุรี 
อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ในวันท่ี 31 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี  ท าให้การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการฝ่ายงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนได้ประเมินผลบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด  ซึ่ง
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนธัญบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้ในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
 
 
 
 
       
                ( นางสาวลักษิกา  มีกุศล ) 
        ( งานวิจัยเพื่อพัฒนางานนโยบายและแผน ) 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…….โรงเรียนธัญบุรี  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
ท่ี………… วันที่     28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
เร่ือง  รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนธญับุร ี อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ในวันท่ี 31 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี    
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุร ี
 

               ด้วยคณะกรรมการงานฝ่ายประเมินผลของกลุ่มงานงบประมาณ ได้จัดท าแบบสอบถามเรื่องความ
พึงพอใจการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนธัญบุรี  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ในวันท่ี 31 
มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี  ซึ่งโรงเรียนธัญบุรี ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธัญบุรี 
สมาคมครูและนักเรียนเก่าโรงเรียนธัญบุรี และมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนธัญบุรี ได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างห้องน  านักเรียนและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนธัญบุรี ซึ่งงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้สรุปผลแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดังกล่าวนั น  
 
 

               บัดนี การจัดด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ นเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแบบ
รายงานท่ีแนบมาด้วยนี  
 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

                                                                         ลงช่ือ..…………………………………….………………. 
                                                                                 ( นางสาวลักษิกา  มีกุศล ) 
                                                                        คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานวิจัย 
 

ความเห็นหัวหน้างานงบประมาณ
ในการระดมทุนฯ 

ความเห็นรองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ 

ความเห็นผู้อ านวยการ 
โรงเรียนธญับุร ี

   
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 

 
ลงช่ือ……………………………………… 

( นางปภัชญา  นันดิลก) 
....……./………….….……./……….….. 

 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 

 
ลงช่ือ……………..………………….…… 

( นายเกรียงไกร  ด าประภา ) 
  ………./…………………./……….….. 

     
……………………………………………….. 
………….………….……………….……….. 
 

 
 ลงช่ือ……………………………….…… 

( นายชาลี  วัฒนเขจร ) 
  ………./…….……………./……….….. 
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แบบสอบถาม เร่ืองความพึงพอใจการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนธัญบุรี 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี มี 2 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
ธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ค าช้ีแจง  โปรดใส่เครื่องหมาย (/ ) ตามรายการท่ีเป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 1  ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม สถานภาพ 
 

 
ต
า
ร
า
ง
ท่ี
 
2
 
ร้
ตารางท่ี 2  ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ 
 
 
 
 
ต
า 
 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผู้บริหาร/ผู้น าท้องถ่ิน/ผู้น าชุมชน 0 0 
ผู้ปกครองนักเรียน 4 13.3 

บุคคลในชุมชน 0 0 
ศิษย์เก่า 1 3.33 
ศิษย์ปัจจุบัน 10 33.3 
ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 15 50 
อดีตผู้บริหาร/ข้าราชการ 0 0 

อื่นๆ 0 0 
รวม 30 100 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 18 60 
ชาย 12 40 

รวม 30 100 
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ตารางท่ี 3 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม อายุ 
อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 12 40 
20-40 ปี 7 23.3 
41-50 ปี 2 6.7 
51 ปี ขึ้นไป 9 30 

รวม 30 100 
 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนธัญบุรี 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   โดยให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ก าหนดไว้ 
ค าช้ีแจง  1. วิธีการประเมินให้ท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับการประเมิน 5 ระดับ ดังนี  
เกณฑ์การประเมิน    คะแนน 5 หมายถึง  ในระดับ มากท่ีสุด 
   คะแนน 4 หมายถึง  ในระดับ มาก 
   คะแนน 3 หมายถึง  ในระดับ ปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง  ในระดับ น้อย 
   คะแนน 1 หมายถึง  ในระดับ น้อยท่ีสุด 

ล าดับ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 การประชาสัมพันธ์การจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา 11 13 3 2 1 4.03 
2 การจัดเตรียมพิธีการและรูปแบบการจัดกิจกรรม 8 15 3 1 3 3.80 
3 ความเหมาะสมของช่วงเวลา/ระยะเวลาการจัดงาน 10 11 4 1 4 3.73 
4 การจ่ายซองผา้ป่า/ต้นผ้าป่าให้หน่วยงานและการรับคืน 8 12 5 1 4 3.63 
5 การจัดเตรียมเครื่องปัจจัยไทยธรรมและสังฆทาน 9 14 2 2 3 3.80 
6 ความเหมาะสมของฝ่ายปฏิคม 8 14 3 1 4 3.70 
7 การดูแลความสะดวกด้านต่าง ๆ 10 12 3 1 4 3.77 
8 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน 13 10 2 1 4 3.90 
9 ความสะอาดของห้องสุขา และมีจ านวนเพียงพอต่อผูร้ับบริการ 10 11 3 2 4 3.70 
10 ระบบการจราจร/ความปลอดภัย 11 11 4 1 3 3.87 
11 ท่ีจอดรถมีความเพียงพอและเหมาะสม 11 13 2 1 3 3.93 
12 โดยภาพรวมท่านรู้สึกอย่างไรต่อการจัดกิจกรรมในครั งนี  11 12 2 2 3 3.87 

เฉลี่ย 3.81 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดงานทอดผ้าป่าเพือ่การศึกษาของโรงเรียนธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 

 

ผลสรุปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนธัญบุรี 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนั น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.81 จะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ใน
หัวข้อ  การประชาสัมพันธ์การจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา อยู่ในระดับมาก  4.03   และในล าดับน้อยที่สุดคือ 
การจ่ายซองผ้าป่า/ต้นผ้าป่าให้หน่วยงานและการรับคืน  ค่าเฉลี่ย 3.63 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะการจัดงานทอดผ้าป่าเพือ่การศึกษา 

- ควรกระตุ้น.ประชาสัมพันธ์งานให้มากว่านี เ.. ยอดท าบุญจะได้เยอะๆ ได้สร้างห้องน  าได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

- ควรหาท่ีจอดรถท่ีไม่ใช่สนามบอล 
- นัน 
- ครูและเจ้าหน้าท่ีหลายคนไม่ท าตามค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ี. ท าให้งานโรงเรียนเสียหาย 
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ภาคผนวก 
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    ค าสั่งโรงเรียนธัญบุร ี
    ท่ี   ๖๔๕ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง     แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการทอดผ้าป่าสามัคคเีพื่อการศึกษา เพือ่จัดสร้างห้องน้ านักเรียน 
และพัฒนาการศึกษา โรงเรียนธัญบุรี 

-------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนธัญบุรี ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธัญบุรี สมาคมครูและนักเรียนเก่า
โรงเรียนธัญบุรี และมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนธัญบุรี ได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างห้องน  านักเรียนและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนธัญบุรี  ในวันศุกร์ท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
ตั งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงขอแต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี  
๑. คณะกรรมการอ านวยการ    ประกอบด้วย 

๑.  นายชาลี  วัฒนเขจร  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวเกศินี พันธุมจินดา  รองประธานกรรมการ 
๓.  นายเกรียงไกร ด าประภา   กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที่     ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน      ประกอบด้วย 

๑.  นายเกรียงไกร ด าประภา  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางปุณยานุช มัฆนาโส   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายจ าเลียง  สมสืบ   กรรมการ 
  ๔.  นางสาวนวรัตน ์ รอดแก้ว   กรรมการ 
  ๕.  นางสาวฉันทนา บุญโสม   กรรมการ 
  ๖.  นางกชนิกา  พลจันทึก  กรรมการ 
  ๗.  นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื อ  กรรมการ 
  ๘.  นางสาวลักษิกา มีกุศล   กรรมการ 
  ๙.  นางปภัชญา  นันดิลก   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษา เสนอแนะและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ นกับคณะด าเนินงาน 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสาร   ประกอบด้วย 
  ๑.  นางปุณยานุช มัฆนาโส   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวลักษิกา มีกุศล   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายนพดล  แจ่มดวง   กรรมการ 
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๔.  นางสาวมณี  สุขกะสันต์ิ  กรรมการ 
  ๕.  นางสาวนริศรา กัลยาแก้ว  กรรมการ 
  ๖.  นางสาวณัฐปวีณ์ ปานบุดดา  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่     ๑.  จัดท าฏีกาผ้าป่า,ซองผ้าป่า 
      ๒.  จัดหารายช่ือคณะกรรมการ 
      ๓.  ออกหนังสือเชิญผู้ร่วมงาน 
๔.  คณะกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ประกอบด้วย  
  ๑.  นายจ าเลียง  สมสืบ   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวจุฑามาศ กมล   กรรมการ 
    ๓.  นางบุษรา  มิ่งขวัญ   กรรมการ    
  ๔.  นางสาวชลธิชา ช้างค า   กรรมการ 
  ๕.  นายจิรัฏฐ์  มมีงคลวรากฤตา  กรรมการ 
  ๖.  นางสาวสิธาภรณ์ ปั่นพิมาย  กรรมการ 
  ๗.  นางระเบียบ   ละโว้ชัย   กรรมการ 
  ๘.  นางสาวอิสรา โรจนบุรานนท์  กรรมการ 
  ๙.  นายภูริวัจน์  นาเมือง   กรรมการ 
  ๑๐.  นางสาวณัฐปวีณ์ ปานบุดดา  กรรมการ 
  ๑๑.  นางสาวจุฑารัตน์ พึ่งภพ   กรรมการ 
  ๑๒.  นายณัฐดนัย โรจนกุล   กรรมการ 
  ๑๓.  นางสาวไอรดา ปาทอง   กรรมการ 
  ๑๔.  นางอุไร  หวายบุตร  กรรมการ 
   ๑๕.  นางสาวบุษกร จันทะนุภา  กรรมการ 
     ๑๖.  นางสาวเบญจรัตน์ ทานธรรม  กรรมการ 
   ๑๗.  นายเด็น  มีสมภพ   กรรมการ 
   ๑๘.  นายศิวะเมศวร์ ภักดีบรรดิษฐ์  กรรมการ 
   ๑๙.  นางสาวพิมลพัชร์ กลีบมาลัย  กรรมการ 
   ๒๐.  นางสาวสุนีย์ หงษจินดา  กรรมการ 
   ๒๑.  นางปัญจพร มีสมภพ   กรรมการ 
   ๒๒.  นายสุขสันต์ เพชรอาภรณ์  กรรมการ 
   ๒๓.  นางจินตนา  สมโนชัย   กรรมการ 
   ๒๔.  นายเชวงศักดิ์ ทัศคร   กรรมการ 
   ๒๕.  นางประภาพรรณ ลีลาวัฒน์ศรีชัย  กรรมการ 
  ๒๖.  นางสาวอรุณี มากบริบูรณ์  กรรมการ 
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   ๒๗.  นายนพดล  แจ่มดวง   กรรมการ 
  ๒๘.  นางลดาวัลย์ มาลาค า   กรรมการ 
   ๒๙.  นางสาวชุติมา ทองมาก   กรรมการ 
  ๓๐.  นางสาวนิชดา สุมาลี   กรรมการ 
  ๓๑.  นายสุพจน์  ไหมสมบุญ  กรรมการ 
  ๓๒.  นางสาวกนกลักษณ์  เพ็ชรพราว  กรรมการ 
  ๓๓.  นางศิรินทร์  สุดคนึง   กรรมการ 
  ๓๔.  นางจันทร์ทิพย์ บุญไทย   กรรมการ 
  ๓๕.  นางกฤตพร  ดวงชาทม  กรรมการ 
  ๓๖.  นายสงกรานต์ เอี่ยมรอด  กรรมการ 
  ๓๗.  นางสาวนันทวรรณ  สุขหน้าไม้  กรรมการ 
  ๓๘.  นางสาวจิราวรรณ ปะโนรัมย ์  กรรมการ 
  ๓๙.  นายวุฒิชัย  พันธ์ทรัพย ์  กรรมการ 
  ๔๐.  นางสาวอุไรวรรณ เจริญโสภา  กรรมการ 
  ๔๑.  นายจิรายุทธ เหลืองพุฒิกุลชัย  กรรมการ 
  ๔๒.  นางสาวเขมจิรา ด่านขุนทด  กรรมการ 
  ๔๓.  นายณชพัฒน์ จุทานุต   กรรมการ 
  ๔๔.  นางสาวจารุวรรณ   โพธิจุไร   กรรมการ 
  ๔๕.  นางรุ่งนภา  โชติกรณ์  กรรมการ 
  ๔๖.  นางประภาพร โชคช่ืน   กรรมการ 
  ๔๗.  นางสาวสุรีย์รัตน์ ช่ืนอารมณ์  กรรมการ 
  ๔๘.  นายภูวไนย  วงศ์วิริยะกุล  กรรมการ 
  ๔๙.  นางสาววารีรัตน์ ชายสวัสด์ิ  กรรมการ 
  ๕๐.  นางจิราพร  ธ ารงค์เกียรต ิ  กรรมการ 
  ๕๑.  นายอนันต์  ธ ารงค์เกียรต ิ  กรรมการ 
  ๕๒.  นายชวลิต  แช่มเจริญ  กรรมการ 
  ๕๓.  นางทัศนีย์  ทองค า   กรรมการ 
  ๕๔.  นายกฤตภาส มีค าแสน  กรรมการ 
  ๕๕.  นางสาวกฤษณภรณ์  กุตระแสง  กรรมการ 
  ๕๖.  นายวุฒิชัย  แม้นรัมย์  กรรมการ 
  ๕๗.  นายพงศกร  ช่องสกุล   กรรมการ 
  ๕๘.  นางฏิฐาภรณ์ โยธินวัชรชัย  กรรมการ 
   ๕๙.  นางสาวอมรรัตน์ บัวอิ่น   กรรมการ 
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  ๖๐.  นางสาวลักษิกา มีกุศล   กรรมการ 
   ๖๑.  นายรัชชานนท์ พิพิธธนพงษ ์  กรรมการ 
  ๖๒.  นางสาวจารุวรรณ เศรษฐวนิช  กรรมการ 
  ๖๓.  นายพรรษา  จรเขตต์   กรรมการ 
   ๖๔.  นางอภิรดี  สุริยวงษ์   กรรมการ 
   ๖๕.  นายสมประสงค์ กล่ินเจ็ก   กรรมการ 
  ๖๖.  นางสาวปาลิตา อาจเดช   กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 ๖๗.  นายธนพงศ์  ปิ่นอินทร์  กรรมการ 
  ๖๘.  นายกิตติพัชญ์ ศศิพิทักษ์วงษ์  กรรมการ 
  ๖๙.  นางสาวจุไรภรณ์ พงษ์ศรีสันติ  กรรมการ 
  ๗๐.  นางสาวณัฎฐพัชร์   เพิ่มกสิกรรม  กรรมการ 
  ๗๑.  ว่าท่ีร้อยตรีธนัท เล็กเภา   กรรมการ 
  ๗๒.  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวัชราภรณ์  โสมทิพย์  กรรมการ 
  ๗๓.  นายวศิน  ศุภนคร   กรรมการ 
  ๗๔.  นางภนัทชา  ศุภนคร   กรรมการ 
  ๗๕.  นายศิริพงษ์ แสนศิริภัทรพงศ์  กรรมการ 
  ๗๖.  นางสาวณัฐณิชา หัสราช   กรรมการ 
  ๗๗.  ว่าท่ีร้อยตรีภูดิศ ควรระงับ  กรรมการ 
  ๗๘.  นางสาวฉันทนา บุญโสม   กรรมการ 
  ๗๙.  นายอนุรักษ ์ เตชะเถลิงผล  กรรมการ 
  ๘๐.  นางสาวกัญญพัชร ผลสุด   กรรมการ 
  ๘๑.  นางกมลทิพย์ สายแสง   กรรมการ 
  ๘๒.  นางทัศนียา  เขตจัตุรัส  กรรมการ 
  ๘๓.  นายภาณุมาศ คงสุวรรณ ์  กรรมการ 
  ๘๔.  นางสุนีย์  ค ามงคุณ  กรรมการ 
  ๘๕.  นางสาวสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง  กรรมการ 
  ๘๖.  นางสาวพรสวรรค์   มูลสาร   กรรมการ 
  ๘๗.  นางสาวนปภัช สุขสุวรรณ  กรรมการ 
  ๘๙.  นางนาที  เดชะราช  กรรมการ 
  ๙๐.  นางปุณยานุช มัฆนาโส   กรรมการ 
  ๙๑.  นายคณาธิป ใสแจ่ม   กรรมการ 
  ๙๒.  นางบังอร  ปัสมะริสสา  กรรมการ 
  ๙๓.  นางสาวสมัญญา ศรีมาตร   กรรมการ 
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  ๙๔.  นางปภัชญา นันดิลก   กรรมการ 
  ๙๕.  นายวิชญ์  วิชญปัญญากุล  กรรมการ 
  ๙๖.  นางสุกัญญา จังโส   กรรมการ 
  ๙๗.  นางทิพย์วิภา ถิรพรพงษ์ศิร ิ  กรรมการ 
  ๙๘.  นางสาววรรณภา แสนยะบุตร  กรรมการ 
  ๙๙.  นายพงศ์ประชา คงนอง   กรรมการ 
  ๑๐๐. นางสาวกมลชนก ทูปแป้น   กรรมการ 
  ๑๐๑. นางเสาวนีย์ วงษ์ป้อม  กรรมการ 
  ๑๐๒. นางสาวพลอยไพลิน ค าไทย   กรรมการ 
  ๑๐๓. นางสาวนวรัตน ์ รอดแก้ว   กรรมการ 
  ๑๐๔. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณพรม  กรรมการ 
  ๑๐๕. นางกนกวรรณ ศศิธร   กรรมการ 
  ๑๐๖. นางสาวสายจิตรา นิสาย   กรรมการ 
  ๑๐๗. นายธิติพงษ ์ โกสุม   กรรมการ 
  ๑๐๘. นางสาวสุพรรณี แย้มเนตร์  กรรมการ 
  ๑๐๙. นายณัฐวุฒิ เงินบ ารุง  กรรมการ 
  ๑๑๐. นางสาวอรรถกานท์  ทองแดงเจือ  กรรมการ 
   ๑๑๑. นางอุไรวรรณ ชัยรัตนวัฒน ์  กรรมการ 
  ๑๑๒. นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุวรรณ  กรรมการ 
  ๑๑๓. นายกิตติภพ ปักเชิญเชื อ  กรรมการ 
  ๑๑๔. นางสาวจิราวรรณ ผินนอก   กรรมการ 
  ๑๑๕. นางเสาวนีย์ สัจจะผลกุล  กรรมการ 
  ๑๑๖. นางปิยาภรณ์ วีระพนัธุ ์  กรรมการ 
  ๑๑๗. นางสาวขวัญหทัย ฟูเตฟ   กรรมการ 
  ๑๑๘. นางสาวนุชนาถ บัวพุทธา  กรรมการ 
  ๑๑๙. นายดอน  วงษ์สุด   กรรมการ 
  ๑๒๐. นางนลิน ี  คล้ายส าเนียง  กรรมการ 
  ๑๒๑. นายณัฐวุฒิ ศรีชุมภู   กรรมการ 
  ๑๒๒. นายสมฤดี  สุรเสรีวงษ์  กรรมการ 
  ๑๒๓. นางกชนิกา พลจันทึก  กรรมการ 
  ๑๒๔. นางสาวพาฝัน แซ่ตั ง   กรรมการ 
  ๑๒๕. นางพันธุว์ดี วิทวัสพันธุ์  กรรมการ 
  ๑๒๖. นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร  กรรมการ 
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  ๑๒๗. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีตังตา   กรรมการ 
  ๑๒๘. ว่าท่ีร้อยตรีสุขสวัสด์ิ  เชียงหว่อง  กรรมการ 
  ๑๒๙. นางเย็นอุรา ศรีจันทร์  กรรมการ 
  ๑๓๐. นางเจริญศร ี จันทร์สุข  กรรมการ 
  ๑๓๑. นางชุติมา  ภิญญาพงษ ์  กรรมการ 
  ๑๓๒. นายสันติ  จ่ันผ่อง   กรรมการ 
  ๑๓๓. นางสาวอาทิตยา สุขศรี   กรรมการ 
  ๑๓๔. นายนรินทร ์ เทพศิริ   กรรมการ 
  ๑๓๕. นางสาวนริศรา วรรณโกษิตย์  กรรมการ 
  ๑๓๖. นายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์แก้ว  กรรมการ 
  ๑๓๗. นางพัสว ี  ไพศาลธนสุข  กรรมการ 
  ๑๓๘. นางสาวรัชนี อ้อยไร ่   กรรมการ 
  ๑๓๙. นางสาวมณี สุขกะสันต์ิ  กรรมการ 
  ๑๔๐. นายประกาญ หนูพิสินธุ ์  กรรมการ 
  ๑๔๑. นางสาวนงนภัส วังคะฮาด  กรรมการ 
  ๑๔๒. นางพรไพลิน ช่ืนสงวน   กรรมการ 
  ๑๔๓. นางสาวนริศรา กัลยาแก้ว  กรรมการ 
  ๑๔๔. นางสาวกลอยใจ โฉมพระกลับ  กรรมการ 
  ๑๔๕. นางสาวประวีณ์นุช หวลอารมณ์  กรรมการ 
  ๑๔๖. นางทัศนีย์  เดชานุภานนท์  กรรมการ 
  ๑๔๗. นายวัฒนา  ช่ืนสงวน   กรรมการ 
  ๑๔๘. นายศุภสิทธิ์ โพธิชาติ   กรรมการ 
  ๑๔๙. นางสาวสุจิตตรา จันทะเกษ  กรรมการ 
  ๑๕๐. นางสาวพรนภาร ์ ศรีเพทาย  กรรมการ 
  ๑๕๑. นางสาวอุทุมพร เบญจชาด  กรรมการ 
  ๑๕๒. นางสาวปลื มกมล เกิดพิศวงษ์  กรรมการ 
  ๑๕๓. นางสาวรัตนาภรณ์ บุญนุช   กรรมการ 
  ๑๕๔. นายเดชา  แสนศิริ   กรรมการ 
  ๑๕๕. นายพุฒิพงษ์ สียางนอก  กรรมการ 
  ๑๕๖. นางสาวทิชาดา สฤษด์ิรักษ์  กรรมการ 
  ๑๕๗. นางสาวรุ่งทิพย ์ โตอ่วม   กรรมการ 
  ๑๕๘. นางสาวสุภาวดี ภาคีแพทย์  กรรมการ 
  ๑๕๙. นายอานุภาพ จันทรา   กรรมการ 
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  ๑๖๐. นายกิติศักดิ์ ยอดยศ   กรรมการ 
  ๑๖๑. นางสาวสุทิสา ทองเมืองหลวง  กรรมการ 
  ๑๖๒. นางสาวชุลีกร เพ็ชรหมื่นไวย  กรรมการ 
  ๑๖๓. นางสาวปวีณอร เฮ็งเกิน   กรรมการ 
  ๑๖๔. นางสาวชวาลัย เกิดโพธิ์พ่วง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   ๑.  จัดหารายช่ือคณะกรรมการ 
    ๒.   แจกซองผ้าป่ากับนักเรียน มอบให้ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุญ 
    ๓.  รวบรวมเงินท าบุญน าส่งฝ่ายการเงิน 
๕.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์    ประกอบด้วย 
 ๑.  นายศิริพงษ์  แสนศิริภัทรพงศ์  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายดอน  วงษ์สุด   รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายพงศ์ประชา คงนอง   กรรมการ 
  ๔.  นายนรินทร ์  เทพศิริ   กรรมการ 
  ๕.  นายวุฒิชัย  พันธ์ทรัพย ์  กรรมการ 
  ๖.  ว่าท่ี ร.ต.ภูดิศ ควรระงับ  กรรมการ 
  ๗.  นายพรรษา  จรเขตต์   กรรมการ 
  ๘.  นายณัฐดนัย  โรจนกุล   กรรมการ 
  ๙.  นางกนกวรรณ ศศิธร   กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวจุฑามาศ กมล   กรรมการ 
  ๑๑. นางอุไรวรรณ ชัยรัตนวัฒน ์  กรรมการ 
  ๑๒. นางอภิรดี  สุริยวงษ์   กรรมการ 
  ๑๓. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีตังตา   กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวเขมจิรา ด่านขุนทด  กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวกนกลักษณ์ เพ็ชรพราว  กรรมการ 
  ๑๖. นางสาวกัญญพัสร ผลสุด   กรรมการ 
  ๑๗. นางสาวสุนีย์ พงษจินดา  กรรมการ 
  ๑๘. นายกฤตภาส มีค าแสน  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่     ๑.  นิมนต์พระ 
              ๒.  ด าเนินการตามพิธีสงฆ์ตลอดกิจกรรม 
      ๓.  งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    ประกอบด้วย 
 ๑.  นายเกรียงไกร ด าประภา  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางเสาวนีย์  สัจจะผลกุล  รองประธานกรรมการ 
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  ๓.  นางบังอร  ปัสมะริสสา  กรรรมการ 
  ๔.  นางสาวขวัญหทัย ฟูเตฟ   กรรมการ 
  ๕.  นางสาวจุไรภรณ์ พงษ์ศรีสันติ  กรรมการ 
  ๖.  นางสาวสมัญญา ศรีมาตร   กรรมการ 
  ๗.  นางสาวจุฑารัตน์ พึ่งภพ   กรรมการ 
  ๘.  นายนภดล  แจ่มดวง   กรรมการ 
  ๙.  นายภูวไนย  วงศ์วิริยะกุล  กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวพิมลพัชร์ กลีบมาลัย  กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวพรนภาร ์ ศรีเพทาย  กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวอุทุมพร เบญจชาด  กรรมการ 
  ๑๓. นางสาวรุ่งทิพย ์ โตอ่วม   กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวชุลีกร เพ็ชรหมื่นไวย  กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวปวีณอร เฮ็งเกิน   กรรมการ 
  ๑๖. นางปภัชญา  นันดิลก   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ๑.  รวบรวมเงินท่ีได้รับจากการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
   ๒.  อ านวยความสะดวกการเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมและรายงานรายรับ-รายจ่ายให้ 
                ฝ่ายบริหารทราบ 
   ๓.  ออกใบเสร็จรับเงิน 
   ๔.  ออกใบเกียรติคุณบัตรและใบลดหย่อนภาษี 
   ๕.  งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
๗.  คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่   ประกอบด้วย 
  ๑.  นายวศิน  ศุภนคร   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางทัศนีย์  ทองค า   กรรมการ 
  ๓.  นางอุไร  หวายบุตร  กรรมการ 
  ๔.  นางปุณยานุช มัฆนาโส   กรรมการ 
  ๕.  นายศิริพงษ์  แสนศิริภัทรพงศ์  กรรมการ 
  ๖.  นายณัฐดนัย  โรจนกุล   กรรมการ 
  ๗.  นางจันทร์ทิพย์ บุญไทย   กรรมการ 
  ๘.  นายคณาธิป  ใสแจ่ม   กรรมการ 
  ๙.  นายสงกรานต์ เอี่ยมรอด  กรรมการ 
          ๑๐  นายสวงค์  กันทะปา  กรรมการ 
  ๑๑. นายวัลลพธ์  ค านวณสิงห์  กรรมการ 
  ๑๒. นายกิติศักดิ์  ยอดยศ   กรรมการ 
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  ๑๓. นางสาวสุทิสา ทองเมืองหลวง  กรรมการ 
  ๑๔. ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไปทุกคน กรรมการ 
  ๑๕.  นางสุกัญญา จังโส   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่     ๑.  จัดและตกแต่งสถานท่ี ณ หอประชุมโรงเรียนให้มีความสวยงาม 
      ๒.  จัดเก้าอี ให้เพียงพอส าหรับผู้มาร่วมงาน 
      ๓.  ติดป้ายประชาสัมพันธ์การทอดผ้าป่าสามัคคีตามสถานท่ีต่างๆ 
      ๔.  อ านวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง และยานพาหนะ 
      ๕.  งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
๘.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    ประกอบด้วย 
  ๑.  นางสาวเกศินี พันธุมจินดา  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางกชนิกา  พลจันทึก  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางอุไร  หวายบุตร  กรรมการ 
  ๔.  นางทัศนีย์  ทองค า   กรรมการ 
  ๕.  นางกนกวรรณ ศศิธร   กรรมการ 
  ๖.  นางนาที  เดชะราช  กรรมการ 
  ๗.  นางสาวจารุวรรณ เศรษฐวนิช  กรรมการ 
  ๘.  นางสาวอรรถกานท์ ทองแดงเจือ  กรรมการ 
  ๙. นางสาวสายจิตรา นิสาย   กรรมการ 
  ๑๐. นางบุษรา  มิ่งขวัญ   กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวจิราวรรณ ผินนอก   กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวสุรีรัตน์ ช่ืนอารมณ์  กรรมการ 
  ๑๓. นางสาวสิธาภรณ์ ปั่นพิมาย  กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีตังตา   กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวจิราวรรณ ปะโนรัมย ์  กรรมการ 
  ๑๖. นางสาวชุติมา ทองมาก   กรรมการ 
  ๑๗. นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร  กรรมการ 
  ๑๘. นางสาวรัชนี  อ้อยไร ่   กรรมการ 
  ๑๙. นางสาวรัตนาภรณ์ บุญนุช   กรรมการ 
  ๒๐. นางสาวมณี  สุขกะสันต์ิ  กรรมการ 
  ๒๑. นางสาวนริศรา กัลยาแก้ว  กรรมการ 
  ๒๒. นางพรไพลิน ช่ืนสงวน   กรรมการ 
  ๒๓. นางสาวกลอยใจ โฉมพระกลับ  กรรมการ 
  ๒๔. นางสาวณัฐปวีณ์ ปานบุดดา  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่     ๑. ต้อนรับผู้มาร่วมงาน บริการอาหารว่างเครื่องด่ืมและอาหารผู้มาร่วมงาน 
      ๒.  งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
๙.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา   ประกอบด้วย 
  ๑.  นางสาวนวรัตน ์ รอดแก้ว   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางทัศนีย์  เดชานุภานนท์  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายศุภสิทธิ์  โพธิชาติ   กรรมการ 
  ๔.  นายจิรัฏฐ์  มีมงคลวรกฤตา  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่     ๑.  ประชาสัมพันธ์งานทอดผ้าป่าผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ        
              ๒.  จัดเตรียมเครื่องขยายเสียงและบันทึกภาพตลอดกิจกรรม 
๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์   ประกอบด้วย 
  ๑.  นางสาวฉันทนา บุญโสม   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางเจริญศรี  จันทร์สุข  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวกัญญพัสร ผลสุด   กรรมการ 
  ๔.  นางกชนิกา  พลจันทึก  กรรมการ 
  ๕.  นางสมฤดี  สุรเสรีวงษ์  กรรมการ 
  ๖.  นางพัสวี  ไพศาลธนสุข  กรรมการ 
  ๗.  นางสาวกมลชนก ทูปแป้น   กรรมการ 
  ๘.  นางสาวปาลิตา อาจเดช   กรรมการ 
  ๙.  นายณัฐวุฒิ  เงินบ ารุง  กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวอาทิตยา สุขศรี   กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวพลอยไพลิน ค าไทย   กรรมการ 
  ๑๒. นายจิรัฎฐ์  มีมงคลวรากฤตา  กรรมการ 
  ๑๓. นางกมลทิพย์ ฉายแสง   กรรมการ 
  ๑๔. นายวศิน  ศุภนคร   กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวสุภาวดี ภาคีแพทย์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่    ๑.  ประชาสัมพันธ์งานทอดผ้าป่าให้ทราบโดยท่ัวกัน 
             ๒.   ออกแบบและจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานทอดผ้าป่า 
๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมกองผ้าป่า  ประกอบด้วย 
  ๑.  นายจ าเลียง  สมสืบ   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายกฤตภาส  มีค าแสน  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายเชวงศักดิ์ ทัศคร   กรรมการ 
  ๔.  นายพรรษา  จรเขตต์   กรรมการ 
  ๕.  นายภานุมาศ  คงสุวรรณ ์  กรรมการ 
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  ๖.  นายธิติพงษ์  โกสุม   กรรมการ 
  ๗.  นายพุฒิพงษ ์ สียางนอก  กรรมการ 
  ๘.  นางสาวทิชาดา สฤษด์ิรักษ์  กรรมการ 
  ๙.  นางสาวชลาลัย เกิดโพธิ์พ่วง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่     ๑. จัดเตรียมกองผ้าป่าเป็นระดับชั นทั งหมด ๖ กอง 
      ๒.  เตรียมขบวนแห่กองผ้าป่าเป็นระดับชั น 
      ๓.  รวบรวมเงินและส่งยอดเงินให้แก่ฝ่ายการเงิน 
 ๑๒.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ    ประกอบด้วย 
  ๑.  นางกชนิกา  พลจันทึก  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวภนัทชา ศุภนคร   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวปาลิตา อาจเดช   กรรมการ 
  ๔.  นางสาวกัญญพัสร ผลสุด   กรรมการ 
  ๕.  นายณัฐวุฒิ  เงินบ ารุง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี    ด าเนินพิธีการตลอดกิจกรรม 
๑๓.  คณะกรรมการฝ่ายการแสดงและดนตรีประกอบการสมโภชน์กองผ้าป่า ประกอบด้วย 
  ๑.  นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื อ  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายเด็น  มีสมภพ   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายวศิน  ศุภนคร   กรรมการ 
  ๔.  นายสงกรานต์ เอี่ยมรอด  กรรมการ 
  ๕.  นายรัชชานนท์ พิพิธธนพงษ ์  กรรมการ 
  ๖.  นางจันทร์ทิพย์ บุญไทย   กรรมการ 
  ๗.  นางสาวอิสรา โรจนบุรานนท์  กรรมการ 
  ๘.  นางกชนิกา  พลจันทึก  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่     จัดเตรียมการแสดงและดนตรีให้พร้อมตลอดการจัดกิจกรรม 
๑๔.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม  ประกอบด้วย 
 ๑.  นางสาวเกศินี พันธุมจินดา  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายสันติ  จ่ันผ่อง   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางลดาวัลย์  มาลาค า   กรรมการ 
  ๔.  นางชุติมา  ภิญญาพงษ ์  กรรมการ 
  ๕.  นางสาวอมรรัตน์ บัวอิ่น   กรรมการ 
  ๖.  นายศิริพงษ์  แสนศิริภัทรพงศ์  กรรมการ 
  ๗.  นายดอน  วงษ์สุด   กรรมการ 
  ๘.  นางทัศนียา  เขตจัตุรัส  กรรมการ 
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  ๙.  นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื อ  กรรมการ 
  ๑๐. นางทัศนีย์  ทองค า   กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวนงนภัส วังคะฮาด  กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวประวีณ์นุช หวลอารมณ์  กรรมการ 
  ๑๓. นางสาวสุจิตตรา จันทะเกษ  กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวปลื มกมล เกิดพิศวงษ์  กรรมการ 
  ๑๕. นางอุไร  หวายบุตร  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่     เตรียมภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์ และเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องด่ืม 
              ให้แก่คณะครู บุคลากร และแขกท่ีมาร่วมงาน 
๑๕.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   ประกอบด้วย 
  ๑.  นางสาวลักษิกา มีกุศล   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายสันติ  จ่ันผ่อง   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาววารีรัตน์ ชายสวัสด์ิ  กรรมการ 
  ๔.  นางสาวอมรรัตน์ บัวอิ่น   กรรมการ 
  ๕.  นางทัศนียา  เขตจัตุรัส  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่    ประเมินผลการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อเป็นแนวทาง 
     ในการปฏิบัติงานต่อไป 
  ให้คณะกรรมการท่ีมี่หน้าท่ีตามค าส่ัง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดผลดีต่อทาง
ราชการ  
    ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๑  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

                                  
       (นายชาลี  วัฒนเขจร) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนธญับุร ี
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ก าหนดการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
“เพือ่จัดสร้างห้องน้ านักเรียนและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนธัญบุรี” 

วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
-------------------------------- 

๐๗.๕๐  น. ตั งขบวนแห่ผ้าป่าบริเวณหน้าอาคาร ๔ เป็นระดับชั น เพื่อแห่ไปยังลานโดม 
๐๘.๓๐  น. ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนพร้อมกนั ณ หอประชุมโรงเรียนธญับุรี 
๐๙.๐๐  น. ตั งองค์ผ้าป่าการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี 
๑๐.๐๐  น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
๑๐.๓๐  น. พิธีถวายผ้าป่าการศึกษา และกรวดน  า 
๑๑.๐๐  น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 
๑๒.๐๐  น. รับประทานอาหารร่วมกัน 
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แบบสอบถาม เร่ืองความพึงพอใจการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี มี 2 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
ธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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กราฟสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 

การจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนธัญบุรี  

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
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แบบสอบถาม เรื่องความพึงพอใจการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จงัหวัดปทมุธาน ี
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

 

 
ผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งหมด 30 คน 
แบ่งเป็น 
 
- ผู้บริหาร/ผู้น าท้องถิ่น/ผู้น าชุมชน       
- ผู้ปกครองนักเรียน                       
- บุคคลในชุมชน                            
- ศิษย์เก่า                              
- ศิษย์ปัจจุบัน                         
- ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน  
- อดีตผู้บริหาร/ข้าราชการ                  
- อื่นๆ                                          

 
 
 
 
0  คน คิดเป็นร้อยละ 0 
4  คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 
0 คน คิดเป็นร้อยละ  0 
1 คน คิดเป็นร้อยละ  3.33 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
0 คน คิดเป็นร้อยละ  0 
0 คน คิดเป็นร้อยละ  0 

0% 

13% 

0% 

0% 

34% 50% 

0% 

3% 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้บริหาร/ผู้น าท้องถิ่น/ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน 

บุคคลในชุมชน ศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบัน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

อดีตผู้บริหาร/ข้าราชการ อื่นๆ 
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ผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งหมด 30 คน แบ่งเป็น 
 
- ชาย จ านวน 12 คน   คิดเป็นร้อยละ 40       
- หญิง จ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 60       

 

 

 

 

 

 

40% 
60% 

เพศ 
ชาย หญิง 
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ผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งหมด 30 คน แบ่งเป็น 
 
- ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 40       
- 21- 40 ปี     จ านวน 7 คน   คิดเป็นร้อยละ 23.3       
- 41- 50 ปี     จ านวน 2 คน   คิดเป็นร้อยละ 6.7       
- 51 ปีขึ นไป    จ านวน 9 คน   คิดเป็นร้อยละ 30       

 

 

 

 

 

40% 

23% 

7% 

30% 

อายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี 

20-40 ปี 

41-50 ปี 

51 ปี ขึ นไป 
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ตอนที ่2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 
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รายการ 

แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยที่สุด 
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ภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าโรงเรียนธัญบุรี 
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