
 

บนัทึกข้อความ 
ส่วน  นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  
ท่ี   / ๒๕๖1  วันที่     24   มิถุนายน  ๒๕๖1         
เร่ือง  ขออนุมัติและอนุญาตด าเนินโครงการกิจกรรมบวรชน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1       
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                     

         วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ   

ด้วย ตัวแทนนักเรียนประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  ได้จัดท าโครงการกิจกรรมบวรชน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 เพื่อพัฒนา
นักเรียนนักศึกษา  ให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี  มีความสุข  โดยก าหนดจัดกิจกรรม         ในวันพุธ ท่ี  27  เดือน
มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖1    ณ  วัดโคกเนียน ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบตามเสนอ  ขอได้โปรด 
   ๑.  อนุมัติ     โครงการกิจกรรมบวรชน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
   ๒.  อนุญาต   ให้ด าเนินการตามโครงการ  ตลอดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
                  
ลงช่ือ...........................................ผู้เสนอโครงการ         ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายนัฐชัย  แจ้งจุน)       (นางสาววิสา  พลเหมือน) 
      นายกองค์การนักวิชาชีพ ฯ                                        ครูที่ปรึกษาโครงการ 

 
ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาววิสา  พลเหมือน)                 (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด) 
          ครูที่ปรึกษา อวท.                                        หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา 
 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง)                                     (นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 
   รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ                       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา 
 
  อนุญาต   ไม่อนุญาต............................................................... 

 
 

ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     (นางพรศรี  หนูสง) 

ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
               วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 
 



   
             

 
ค าสั่ง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
ท่ี  ……….. / ๒๕๖1 

เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการโครงการบวรชน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1 
........................................................ 

 ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ก าหนดจัด
โครงการกิจกรรมบวรชน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1 ในวันพุธ ท่ี  27  เ ดือนมิถุนายน พ.ศ.   ๒๕๖1                      
ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๐๐น. – 12.00 น.  ณ วัดโคกเนียน ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์แก่สถานศึกษา  
วิทยาลัยฯ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีในฝ่ายต่าง ๆ   ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ   ประกอบด้วย 
        ๑.๑  นางนิยะดา   เยียนจันทร์ ประธานกรรมการ 
        ๑.๒  นางสาวธนกาญจน์    ขุนยัง  รองประธานกรรมการ  
        ๑.๓  นางจิรัฐติกาล  คชเสน  กรรมการ  
        ๑.๔  นายอิทธิพงษ์    ข าจีด  กรรมการ  
        ๑.๕  นางสาวสุนิษา  วิเชียรบุตร กรรมการ  

      ๑.๖  นางสาวฉลวยจิต  บุญพรัด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   มีหน้าที่    

๑.  อ านวยความสะดวกในการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆ 
๒.  ให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ในระหว่างการปฏิบัติงาน 

   
  ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน   ประกอบด้วย 
        ๒.๑  นางนิยะดา   เยียนจันทร์ ประธานกรรมการ 
        ๒.๒  นางจิรัฐติกาล  คชเสน  รองประธานกรรมการ 
        ๒.๓  นายอิทธิพงษ์  ข าจีด  กรรมการ  
        ๒.๔  นางสาววิสา  พลเหมือน กรรมการ  
       ๒.๕  คณะกรรมการ อวท.   กรรมการ  
                           ๒.๖  นางสาวฉลวยจิต  บุญพรัด  กรรมการและเลขานุการ 
    มีหน้าที่   

๑. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 
๒. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้แก่ผู้สนใจทราบ 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานให้วิทยาลัยฯ ทราบ 

 
 
 
 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย 



        ๓.๑  นางจิรัฐติกาล  คชเสน  ประธานกรรมการ 
       ๓.๒  นางสาวอิทธิพงษ์  ข าจีด  รองประธานกรรมการ 
        ๓.๓  นางสาววิสา  พลเหมือน กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่   

๑. ป้ายประชาสัมพันธ์   
2. ประสานงาน เพื่อน านักเรียนไปท าบุญ   

   
๔.  คณะกรรมการฝ่ายแจกใบงานนักเรียน   ประกอบด้วย 

        ๔.๑  นางสาวปิยาภรณ์  ขวัญสุด  ประธานกรรมการ  
      ๔.๒  นายอิทธิพงษ์  ข าจีด  รองประธานกรรมการ  

        ๔.๓  นางสาวศศิวิมล  ศิริอนันต์ กรรมการ 
        ๔.๔  นางสาวอารีรัตน์  เทพสุวรรณกุล กรรมการ 
                           ๔.๕  คณะกรรมการ อวท.   กรรมการ 
        ๔.๖  นางสาวสุนิสา  บุญแก้ว  กรรมการและเลขานุการ  
  มีหน้าที่   
  

๙. คณะกรรมการถ่ายภาพขณะนักเรียนท ากิจกรรมทางศาสนา ฯ ประกอบด้วย 
 ๙.๑ นายอิทธิพงษ์  ข าจีด   ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล  รองประธานกรรมการ 
 ๙.๓ ทีมงานสภา อวท.  
มีหน้าท่ี  บันทึกภาพนิ่ง และน าภาพกิจกรรมลง Face book PTBAC 
 
 
ท้ังนี้  ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่สถานศึกษาต่อไป 
 
ส่ัง  ณ  วันท่ี  30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖1  

 

                     ลงช่ือ................................................. 

                                (นางพรศรี  หนูสง) 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
ค าสั่ง 

ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
ท่ี      / ๒๕๖1 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมบวรชน ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 
 
 
 ด้วย นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  ก าหนดจัด
โครงการกิจกรรมบวรชน ประจ าปีกการศึกษา  ๒๕๖1  ในวันพุธ ท่ี  ๒6  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖1  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
พัทลุงบริหารธุรกิจ และ วัดโคกเนียน   ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๐๐น. – ๑2.๐๐  น.        

 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  จึงขอแต่งต้ัง  
คณะกรรมการด าเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 

 ๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
   ๑.๑  นางพรศรี  หนูสง  ประธานกรรมการ 
   ๑.๒  นางธนกาญจน์ ขุนยัง  รองประธานกรรมการ 
   ๑.๓  นางจิรัฐติกาล คชเสน  รองประธานกรรมการ 
   ๑.๔  นางนิยะดา  เยียนจันทร์ รองประธานกรรมการ 
   ๑.๕  นายนิรันทร์ หนูสุวรรณ กรรมการ 
   ๑.๖  นางสาวปิยาภรณ์ ขวัญสุด  กรรมการ 
   ๑.๗  นางสาวกัลยา เหมือนใจ กรรมการ 
   ๑.๘  นายอิทธิพงษ์ ข าจีด  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่    อ านวยการและให้ค าปรึกษา  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
   ๒.๑   นายนัฐชัย  แจ้งจุน  ประธานกรรมการ 
        ๒.๒   นางสาวเมธาวี แก้วนุ้ย  รองประธานกรรมการ 
        ๒.๓   นางสาวจิตรามนท์ พูนเกิด  กรรมการ 
        ๒.๔   นางสาวปาริชาติ ปราปร ี  กรรมการ 
        ๒.๕   นางสาววลัยพร พาชีรักษ์ กรรมการ 
   ๒.๖   นางสาวกรรณิการ์ สร้อยสุวรรณ ์ กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่   

 ๑.  จัดเตรียม  วางแผนการด าเนินการตามโครงการ   
 ๒.  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
 ๓.  ขอความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ   
 ๔.  จัดเตรียมด้านพิธีการ  และประสานงานในระหว่างการด าเนินการ  

 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย 
        3.๑  นายกษิเดช  ทองช้ัน  ประธานกรรมการ 



        3.๒  นายปรีชาพล แก้วนวน รองประธานกรรมการ 
        3.๓  นายสหัสวรรษ น้อยสวัสด์ิ กรรมการ 
        3.๔  นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิกุล  กรรมการ 
  3.๕  นางสาวญาดา ด าราม  กรรมการและเลขานุการ  
  มีหน้าที่  ตรวจสอบเกี่ยวกับพื้นท่ีภายในวัด 

  

๔.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
        ๓.๑  นางสาวสุทาสินี  บัวคง  ประธานกรรมการ 
        ๓.๒  นางสาวปาริฉัตร  คงแก้ว  รองประธานกรรมการ 
       ๓.๓   นางสาวอินทิรา  จันทร์อินทร์ กรรมการ 
        ๓.๔   นางสาวอาริสา  เหมือนสังข์ กรรมการ 
        ๓.๕   นายมนัส   จันทร์จักษุ กรรมการ 
   ๓.๖   นางสาวเสาวลักษณ์ ยิวคิม  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่   

๑. ในการท าป้ายประชาสัมพันธ์  และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ทราบ 

 ๒.  ท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  ประกอบด้วย 
        ๕.๑  นางสาววรรณิศา จันหนู  ประธานกรรมการ 
        ๕.๒  นางสาวอรวรรณ สังข์ศิริ  รองประธานกรรมการ 
        ๕.๓  นายธัญวุฒิ  สุวรรณ  กรรมการ 
        ๕.๔  นางสาวจันจิรา ศรีสุวรรณ กรรมการ 
        ๕.๕  นางสาวแพรวนภา ขาวคง  กรรมการ 
   ๕.๖  นายอัครพล ยาชะรัด  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   
 ๑.  จัดท าแฟ้มลงช่ือของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 2.  สรุปรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการใหอ้งค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย      
               ทราบ 
 

๖.  คณะกรรมการฝ่ายบริการและต้อนรับ  ประกอบด้วย 
        ๖.๑  นางสาวอรสา หมื่นนะ  ประธานกรรมการ 
       ๖.๒  นางสาวภานิศา แก้วขาว  รองประธานกรรมการ 
        ๖.๓  นางสาวชยิสรา ปานมา  กรรมการ 
        ๖.๔  นางสาวธัญวุฒ ิ สุวรรณ  กรรมการ 
        ๖.๕  นางสาวธัญญาพร หมาดดี  กรรมการ 
    ๖.๖  นางสาวกรรณิการ์ สร้อยสุวรรณ ์ กรรมการและเลขานุการ 
   
  มีหน้าที่   

 ๑.  แจกใบงาน และเก็บรวบรวมใบงาน 



 
๗.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี   ประกอบด้วย 

        ๗.๑  นางสาวเมธาวี   แก้วนุ้ย   ประธานกรรมการ 
        ๗.๒  นางสาวสุทาสินี บัวคง  รองประธานกรรมการ 
        ๗.๓  นางสาวกรรณิการ์ สร้อยสุวรรณ ์ กรรมการ 
        ๗.๔   นางสาวอรสา หมื่นนะ  กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้าที่   

 ๑.  จัดท าบัญชีรับ-จ่ายในโครงการ 
 ๒.  เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย ให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายสื่อโสตฯ  และทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 
   ๘.๑  นางสาวปาริฉัตร คงแก้ว  ประธานกรรมการ 
   ๘.๒  นายมนัส  จันทร์จักษุ รองประธานกรรมการ 
   8.3  นางสาวอาริสรา เหมือนสังข ์ กรรมการและเลขานุการ 
     
  มีหน้าที่   

 1.  บันทึกภาพนิ่ง    ตลอดจนเสร็จส้ินโครงการ 
 

๙.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  ประกอบด้วย 
 ๙.๑  นางสาววรรณิศา จันหนู  ประธานกรรมการ 

        ๙.๒  นางสาวอาริสา เหมือนสังข ์ รองประธานกรรมการ 
        ๙.๓  นายปรีชาพล แก้วนวน กรรมการ 
        ๙.๔  นางสาวอินทิรา จันทร์อิน กรรมการ 
  มีหน้าที่   

 ๑.  จัดเตรียมแบบประเมินผล 
 ๒.  แจกแบบสอบถาม  สรุปรายงานการประเมินผล  และสรุปรายงานการจัด    
               กิจกรรมรายงานต่อสถานศึกษา 
 ๓.  สรุปข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 

ท้ังนี้  ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ                    
เพื่อให้เกิดผลดีแก่สถานศึกษาต่อไป 

 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
                                              
              ลงช่ือ........................................................ 

(นายนัฐชัย  แจ้งจุน) 
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ                
     

บันทึกข้อความ 



ส่วน    นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  /  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ           น           
ท่ี                     / ๒๕๖1.                 วันท่ี                25    มิถุนายน    ๒๕๖1                      ส                   
เรื่อง      ขออนุญาตจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ                                                  ใ                                                             
 
เรียน      ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย            
            วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ  นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง
บริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการกิจกรรมบวร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1  ในวันพธุ ท่ี   ๒7  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖1  ณ 
ห้องประชุมใหญ่  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  นั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม จึงขออนุญาต
ประชุมในวันอังคาร ท่ี  26  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖1 เวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ  ห้อง 1001 (อวท.)                
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 

ลงช่ือ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                      (นายนัฐชัย  แจ้งจุน) 
                                  นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
                                          วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาววิสา  พลเหมือน)                 (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด) 
          ครูที่ปรึกษาโครงการ                                    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา 
 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง)                                     (นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 
      รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ                      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นกัศึกษา 
 

 
ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                     (นางพรศรี  หนูสง) 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

        วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

      

                                                                                                                              
บันทึกข้อความ 

 



ส่วนราชการ   นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ     .            
ท่ี                         / ๒๕๖1                       วันท่ี        26    มิถุนายน    ๒๕๖1                        ง                
เรื่อง      ขอเชิญประชุม                                                                 .  
 
เรียน      คณะครูอาจารย์ และ กรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2๕๖1 

ด้วยคณะนายกองค์การและกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   มีเรื่องท่ีจะเรียนปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1  ดังนั้น คณะนายกองค์การและกรรมการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   จึงเชิญคณะครูอาจารย์ทุกคนเข้าร่วมประชุม               ในวันพุธ ท่ี   27   เดือน
มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖1  เวลา  08.1๐  น.   ณ ห้อง 1001 (อวท.)                วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   
                                                                                                                                                           
                     
                                                                           ...................................................                                                                                                                 

       (นายนัฐชัย  แจ้งจุน) 
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

                         วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการกิจกรรมบวรชน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1   



คร้ังที่……….. 
 วันอังคาร ท่ี  26  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖1 

ณ  ห้อง 1001 (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยพีัทลุงบริหารธุรกิจ 
.................................................. 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑  การจัดโครงการกิจกรรมบวรชน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
๑.๒  การน าของมาท าบุญในวัดพระ  
1.3  การแบ่งภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1.4  การจัดท าใบงานของนักเรียน 
1.5 การก าหนดวันเวลาการไปวัด 

     
ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

      - 
 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
      - 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองที่เสนอเพือ่ให้ที่ประชุมพิจารณา 
๔.๑ เรื่องการน านักเรียนไปท าบุญในวันพระ ไปเดือนละ 2 ครั้ง 
๔.๒ การแต่งต้ังค าส่ัง มอบหมายหน้าท่ีงานในการรับผิดชอบ 
4.3 เสนอการจัดท าใบงานพร้อมถ่ายภาพประกอบ 

     
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ  
     
   ( ถ้ามี ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานบวรโครงการกิจกรรมบวรชน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 



คร้ังที่ ๑ 
ในวันพธุ ท่ี  27   เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖1 

ณ ห้อง อวท. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธรุกิจ  เวลา ๑๖.๐๐  น. 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ลายมือชื่อ 
รับหนังสือเชิญประชุม 

ลายมือชื่อ 
เข้าประชุม 

๑ นางพรศรี  หนูสง ผู้อ านวยการ   
๒ นางสาวจารุพรรณ  หนูสง ผู้จัดการ   
๓ นางสาวธนากาญจน์  ขุนยัง รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ   
๔ นางนิยะดา  เยียนจันทร์ รอง ผอ. ฝ่ายกิจการ นร.   
๕ นายสมชาติ  พาราวิวัฒน์ ฝ่ายระบบดูแล นร. นศ.   
๖ นายอิทธิพงษ์  ข าจีด ฝ่ายกิจกรรม นร.นศ.   
๗ นางจิรัฐติกาล  คชเสน หัวหน้าธุรการ   
๘ นางสาวสุนิษา  วิเชียรบุตร เจ้าหน้าท่ีธุรการ   
๙ นางสาวฉลวยจิต  บุญพรัด เลขานุการ   

๑๐ นางสาวกัลยา  เหมือนใจ เหรัญญิก   
๑๑ นางสาวปิยาภรณ์  ขวัญสุด  ปฏิคม   
๑๒ นางสาวศศิวิมล  ศิริอนันต์ กรรมการ   
๑๓ นางสาวอารีรัตน์  เทพสุวรรณกุล กรรมการ   
๑๔ นายรุจิรวัฒน์  งามข า กรรมการ   
๑๕ นายนิรันทร์  หนูสุวรรณ์ กรรมการ   
๑๖ นางสาววิสา  พลเหมือน กรรมการ   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บันทึกข้อความ 



ส่วน        นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ    จ 
ท่ี     /๒๕๖1  วันที่       28   มิถุนายน  ๒๕๖1      
เร่ือง    ขอส่งรายงานการประชุม          
เรียน    ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย      
           วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

ตามท่ีคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ  นายกองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง
บริหารธุรกิจ   ได้ประชุมในศุกร์ ท่ี 8  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖1  เวลา  ๑5.1๐ น.  ณ  1001 (อวท.)  วิทยาลัย
เทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ    เพื่อจัดเตรียมด าเนินงานโครงการกิจกรรมวันไหว้ครู             ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1  
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนั้น  จึงขอรายงานให้วิทยาลัยฯ ทราบตามรายละเอียดท่ีแนบ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (นายนัฐชัย  แจ้งจุน) 
                               นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาววิสา  พลเหมือน)                 (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด) 
         ครูที่ปรึกษาโครงการ                                     หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา 
 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง)                                     (นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 
      รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ                      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นกัศึกษา 
 

 
ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                               (นางพรศรี  หนูสง) 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

        วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

 
 
 

 
 
 

รายงานการประชุมโครงการกิจกรรมบวรชน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
คร้ังที่ ๑ 



ในวันศุกร์ ท่ี  8  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖1 
ณ ห้อง 1001 (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยพีัทลงุบริหารธุรกิจ   

……………………………………………………… 
ผู้มาประชุม 

๑. นายนัฐชัย    แจ้งจุน  นายยก อวท.  
๒. นางสาววรรณิศา   จันหนู  รองประธาน นายยก อวท. 
๓. นายอาดิรุส   หละเขียว กรรมการ  
๔. นางสาวอาริสา  เหมือนสังข ์ กรรมการ 
๕. นางสาวเมธาวี  แก้วนุ้ย  กรรมการ 
๖. นายปรีชาพล  แก้วนวน กรรมการ 
๗. นายกษิเดช  ทองช้ัน  กรรมการ 
๘. นางสาวกัลยา  นาลนิรันทร ์ กรรมการ   
๙. นางสาวอินทิรา  จันทร์อินทร์ กรรมการ 
๑๐. นายมนัส   จันทร์จักษุ กรรมการ 
๑๑. นางสาวปาริฉัตร  คงแก้ว  กรรมการ 
๑๒. นายสหัสวรรษ  น้อยสวัสด์ิ กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุทาสินี  บัวคง  กรรมการ 
๑๔. นางสาวเสาวลักษณ์  ยิวคิม  กรรมการ 
๑๕. นางสาวธัญชนก  ซุ่นเซ่ง  กรรมการ 
๑๖. นางสาวกรรณิการ์  สร้อยสุวรรณ ์ เหรัญญิง 
๑๗. นางสาววลัยพร  พาชีรักษ์ ปฏิคม 
๑๘. นางสาวอรอุมา  เอียดเฉลิม นายทะเบียน 
๑๙. นางสาวธัญญาพร  หมาดดี  ประชาสัมพันธ์ 
๒๐. นางสาวแพรวนภา  ขาวคง  เลขานุการ 
๒๑. นางสาววิสา  พลเหมือน ครูที่ปรึกษา อวท. 

  
ผู้ไม่มาประชุม    สาเหตุที่ไม่มา 

๑..........-............................  ...................-....................... 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาววิสา  พลเหมือน   ครูที่ปรึกษาโครงการ 
 
เร่ิมประชุม  เวลา   ๑๖.๐๐ น. 
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  ท าหน้าท่ี

ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

  ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
๑.๑  การเตรียมการเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมบวรชน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1   จัดขึ้นในภาคเรียนท่ี  

1  ประจ าปีการศึกษา 2561  ณ  ห้อง อวท.  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนายกองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยจัดเตรียมเอกสารและสถานท่ีให้พร้อมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้
นักเรียนนักศึกษาทราบด้วย 

๑.๒  สถานท่ีจัดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  



        ณ  วัดโคกเนียน อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  และวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 

     ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

     ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

- การออกคารวะผู้ใหญ่ด้านนอก ตามหน่วยงาน เอกชน และ    
  รัฐบาล ท่ีให้ความช่วยเหลือต่อวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  

   
  ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ 
     ไม่มี 
   
  ข้อเสนอแนะของครูที่ปรึกษาชมรม  
     ไม่มี  
   
  เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๓๐ น. 
 
       
       
             ลงช่ือ                       เลขานุการ 
           (นางสาวแพรวนภา   ขาวคง) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
      ลงช่ือ    นายยก อวท. 
                 (นายนัฐชัย   แจ้งจุน) 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
       
      ลงช่ือ         ครูที่ปรึกษา อวท. 
            (นางสาววิสา  พลเหมือน) 
                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการกิจกรรมบวรชน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 

คร้ังที่ ๑ 



ในวันพฤหัสบดี ท่ี  8   เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖1 
ณ ห้อง อวท. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธรุกิจ  เวลา ๑๖.๐๐  น. 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ลายมือชื่อ 

รับหนังสือเชิญประชุม 
ลายมือชื่อ 
เข้าประชุม 

๑ นายนัฐชัย  แจ้งจุน นายก อวท.   
๒ นางสาววรรณิศา  จันหนู รองนายก อวท.   
๓ นายอาดิรุส  หละเขียว กรรมการ   
๔ นางสาวอาริสา  เหมือนสังข์ กรรมการ   
๕ นางสาวเมธาวี  แก้วนุ้ย กรรมการ   
๖ นายปรีชาพล   แก้วนวน กรรมการ   
๗ นายกษิเดช  ทองช้ัน กรรมการ   
๘ นางสาวกัลยา  นวลนิรันทร์ กรรมการ   
๙ นางสาวอินทิรา   จันทร์อินทร์  กรรมการ   

๑๐ นายมนัส   จันทร์จักษุ กรรมการ   
๑๑ นางสาวปาริฉัตร  คงแก้ว กรรมการ   
๑๒ นายสหัสวรรษ  น้อยสวัสด์ิ กรรมการ   
๑๓ นางสาวสุทาสินี  บัวคง กรรมการ   
๑๔ นางสาวเสาวลักษณ์  ยิวคิม กรรมการ   
๑๕ นางสาวธัญชนก  ซุ่นเซ่ง กรรมการ   
๑๖ นางสาวกรรณิการ์  สร้อยสุวรรณ เหรัญญิก   
๑๗ นางสาววลัยพร  พาชีรักษ์ ปฏิคม   
๑๘ นางสาวอรอุมา  เอียดเฉลิม นายทะเบียน   
19 นางสาวธัญญาพร  หมาดดี ประชาสัมพันธ์   
20 นางสาวแพรวนภา  ขาวคง เลขานุการ   
21 นางสาววิสา  พลเหมือน ครูที่ปรึกษา อวท.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วน  นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  
ท่ี         / ๒๕๖1           วันท่ี      12   มิถุนายน  ๒๕๖1         



เรื่อง     ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ         
 

เรียน     ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง 
           บริหารธุรกิจ 
          

 ด้วยคณะกรรมการนักองค์การวิชาชีพฯ  มีความประสงค์จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวจัดโครงการกิจกรรมบวร
ชน  ประจ าการศึกษา ๒๕๖1  ในวันท่ี   14   เดือนมิถุนายน  ๒๕๖1 ดังนี ้

๑.  เสียงตามสาย 
๒.  กิจกรรมหน้าเสาธง 
๓.  Face book วิทยาลัยฯ 
๔.  บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

โดยมีข้อความประชาสัมพันธ์  ดังนี้ 

เชิญชวน   คณะครู – อาจารย์   นักเรียนนักศึกษา   วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
เข้าร่วมโครงการกิจกรรมบวรชน 

  โดยมีการน าปิ่นโต ข้าวสารอาหารแห้งมาท าบุญ  
ในวันพระ ภาคเรียนท่ี  1 ประจ าปีการศึกษา 2561  

ณ   โคกเนียน อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
  
  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 
ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                   (นายนัฐชัย  แจ้งจุน) 
                                 นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

        วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาววิสา  พลเหมือน)                 (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด) 
          ครูที่ปรึกษาโครงการ                                    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา 
 
 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง)                                     (นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 
     รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ                       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นกัศึกษา 
 

  อนุญาต     ไม่อนุญาตเนื่องจาก.............................................................. 
 
 



ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นางพรศรี  หนูสง) 

ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
        วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 



 

 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 



 

 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 



 

 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวร” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 



 

 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวร” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 



 

 
 

 

 

 

 
ภาพกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวร” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 



ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

 
 

 

  
ภาพกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวร” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 



 

 
 

 

 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวร” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 



 

 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวร” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 



 

 
 

 

 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวร” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 



 

 
 

 

 
 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวร” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 



 

 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวร” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 



 

 
 

 

 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 



 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชั้น-สาขา

งาน/
สาขาวิชา 

ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑ นางสาวกฤติยาภรณ์  ทองใหญ่      
๒ นางสาวกัญชพร  จันทร์สุข      
๓ นางสาวเพ็ญภาพร  สังข์ทอง      
๔ นางสาวสิรินดา  สุวรรณ ์      
๕ นางสาวณัฐกานต์  จุติศัพย์      
๖ นางสาวสิราวรรณ  เศตพันธ์      
๗ นางสาวภัสราภรณ์  ขุนทองปาน      
๘ นางสาวศิริยากร  สมบัติบุญ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชั้น-สาขา

งาน/
สาขาวิชา 

ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑ นางสาวเจนจิรา  สังข์ชู      
๒ นางสาววิชญาดา  บัวขาว      
๓ นางสาวคฑาทิพย์  สุวรรณโน      
๔ นางสาวปัณฑารีย์  ชูเนียม      
๕ นางสาวนันท์นภัส  หนูเพชร      
๖ นางสาวณัฐนรี  จายอ าพันธ์      
๗ นางสาวธนัญญา  หนูไหม      
๘ นางสาวปณิดา  เต็มแก้ว      
9 นางสาวชนิดา  การุณกิจ      

10 นางสาวสรวรรณ  มณีโชติ      
11 นางสาววริญญา  จันทร์ศรีใหม่      
12 นางสาวปทิตตา  หนูช่วย      
13 นางสาวณีรนุช  บัวเขียว      
14 นางสาวจาริกานต์  ปักษีสิงห์      
15 นายเกียรติยศ  มูสิกสง      
16 นายตรีภูมิ  วรรณขาว      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชั้น-สาขา

งาน/
สาขาวิชา 

ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑ นางสาวปัทมพร  ไชยภักดิ์      
๒ นายณชนก   สิทธิกุล      
๓ นายวรวิช  มะธุรส      
๔ นายสุริยา  คงทวี      
๕ นางสาวอินทุอร  แก้วแฝก      
๖ นายพงศธร  มัชยา      
๗ นางสาวกรองกาญจน ์ แก้วโต      
๘ นางสาวนิราวัลย์  แก้วปัญญา      
9 นายวัชรากร  ใจกระจ่าง       

10 นางสาวอริสรา  ด าช่วย      
11 นายพชรพล  ณ พัทลุง      
12 นายวุฒิภัทร  พลเหมือน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชั้น-สาขา

งาน/
สาขาวิชา 

ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑ นางสาวธัญชนก  ซุ่งเซง่      
๒ นางสาวสขิลา  มาแดง      
๓ นางสาวจิตรานุช  แป้นน้อย      
๔ นางสาวลักษณ์ชนก  บุญพรัด      
๕ นางสาวณัฐธิดา  นวลละออง      
๖ นางสาวณิชกานต์  หนูรอด      
๗ นางสาวฐิติมา  แผ่นทอง      
๘ นางสาวอาลิสา  เหล็มนุ้ย      
9 นางสาววาสนา  ไกรสิทธิ์      

10 นางสาวมัณฑนา  เหมือนพรรณราย      
11 นางสาวปัทมาวรรณ  เรืองพุทธ      
12 นางสาวศิริลักษณ์  คงวงศ์      
13 นางสาวพัชรา  ราชจันทร์      
14 นางสาวปัภยานี  จันทร์ผลึก      
15 นางสาวณัฐชา  ไชษเกษ      
16 นางสาวเสาวลักษณ์  ยิวคิม      
17 นางสาวศิริรัตน์  ชูด า      
18 นางสาวอธิษา  ชุมแวงวาปี      
19 นางสาวอรวรรณ  สังข์ศิริ      
20 นางสาวธิดารัตน์  ผอมทอง      
21 นายอาดิรุส  หละเขียว      
22 นางสาวสุปรีดา  มูสิกะรัตน ์      
23 นางสาวสุนิษา  สุขนวม      
24 นางสาวรจนา  เล็กพุ่ม      
25 นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิกุล      
26 นายสหัสวรรษ  น้อยสวัสด์ิ      

 



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชั้น-สาขา

งาน/
สาขาวิชา 

ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑ นายธัญวุฒ ิ สุวรรณ      
๒ นางสาวกิติยา  คงบัวเล็ก      
๓ นายวิทวัส  ไชยเดช      
๔ นางสาวเสาวภาคย์  รามเทพ      
๕ นางสาวอังคณา  ทองดี      
๖ นางสาวณัฐกานต์  หมานหมุ้ย      
๗ นางสาวเกศกนก  คงแก้ว      
๘ นายธีรลักษณ์  จิตตะโสภา      
๙ นางสาวกนกกานต์  คงบัวเล็ก      

๑๐ นางสาวอภิญญา  คงเพชร      
๑๑ นายวีระศักดิ์  เปียต่ี      
๑๒ นายนบนที  สุกการ      
๑๓ นางสาวกัลยรัตน์  มณีน้อย      
๑๔ นางสาวคัณธลักษณ์  จบจันทร์      
๑๕ นายกฤษฎา  เม่งช่วย      
๑๖ นายสันติสุข  ไทรงาม      
๑๗ นางสาววรรณิษา  พรหมนุ้ย      
๑๘ นายพีระวิชญ ์ คล้ายสมบัติ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชั้น-สาขา

งาน/
สาขาวิชา 

ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑ นางสาวสุวรรณา  อินทร์ทองรักษ ์      
๒ นางสาวอทิตยา  ยังสังข ์      
๓ นางสาวชลธิชา  จันทร์ตรี      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 

ท่ี ชือ่ – สกุล 
ชั้น-สาขา

งาน/
สาขาวิชา 

ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑ นายวัชระ   สุวรรณรัตนโชติ      

๒ นางสาวประภัสสร  สุกเผือก      

๓ นางสาวสุชาดา   อ่อนด้วง      

๔ นางสาวภาชินี  อินทมะโน      

๕ นางสาวรัตนาวดี   ชุมศรี      

๖ นางสาวธัญญาพร  หมาดดี      

๗ นางสาวณัฐมล  วงษ์จีน      

๘ นางสาวอุดมลักษณ์   ด้วงฉุย      

๙ นายปรีชาพล   แก้วนวน      

๑๐ นางสาวกรรณิการ์  สร้อยสุวรรณ      

๑๑ นางสาวกัลยา  นวลนิรันดร ์      

๑๒ นางสาวอรอุมา  เอียดเฉลิม      

๑๓ นางสาวญาดา  ด าราม      

๑๔ นางสาวอภิชญา ส่องสง      

๑๕ นางสาวขนิษฐา  มุสิกคง      

๑๖ นางสาวรมย์รวินท์  มากศรี      

๑๗ นายทวีศักดิ์  ขวัญทอง      

๑๘ นางสาววลัยพร  พาชีรักษ์      

๑๙ นางสาววรวรรณ  สีชาย      

๒๐ นางสาวสุขฤทัย  แก้วมุกดา      

 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชั้น-สาขา

งาน/
สาขาวิชา 

ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑ นางสาวแพรวนภา   ขาวคง      
๒ นายมนัส   จันทร์จักษุ      
๓ นางสาววินิตา   เชนวัตน์      
๔ นางสาวกัญญารัตน ์ ชุมพราหม      
๕ นางสาวมาริฉัตร  ศรีแก้วคง      
๖ นายพีระศักดิ์  สมสง      
๗ นายเวทิศ  บุญตุโล      
๘ นายนฤเบศ  ด าลม      
๙ นางสาวรัตนาวดี  ปานเพชร      

๑๐ นางสาวเกวลิน สุขสมนึก      
๑๑ นายศุภวิชญ์  หนูรอด      
๑๒ นายกษิดิ์เดช  ทองช้ัน      
๑๓ นางสาวสุทาสินี  บัวคง      
๑๔ นางสาวนพมาศ  จันทร์ฉาย      
๑๕ นางสาวแพรวนภา   ขาวคง      
๑๖ นายมนัส   จันทร์จักษุ      
๑๗ นางสาววินิตา   เชนวัตน์      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชั้น-สาขา

งาน/
สาขาวิชา 

ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑ นางสาวกัญญาณัฐ   เกตขาว      
๒ นางสาวกมลรัตน์   ทับทิม      
๓ นางสาวจารุวรรณ  บุญมณี      
๔ นางสาววรนุช  เพ็งนุ่น      
๕ นางสาวศมาภรณ์ ศรีตะพวัง      
๖ นางสาวศริยา  หมัดอาด า      
๗ นางสาวชลธิชา  ศรีชนะ      
๘ นางสาวสุธิตา  สมจิตร      
๙ นายเฉลิมพล  ทองสังข ์      

๑๐ นายพงศกร  หวัดก้อน      
๑๑ นางสาวกัญญาณัฐ   เกตขาว      
๑๒ นางสาวกมลรัตน์   ทับทิม      
๑๓ นางสาวจารุวรรณ  บุญมณี      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชั้น-สาขางาน/

สาขาวิชา 
ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑ นางสาวอรพินท์  ฤทธิรงค์      
๒ นางสาวชญากานต์  สุภาพร      
๓ นางสาววราภรณ์  เพชรานันท์       
๔ นางสาวปภาวรินท์  ด้วงฉุย      
๕ นางสาวธิติวรรณ  ชุมคงด า      
๖ นางสาวปิยะฉัตร  ชูทอง      
๗ นายพัสกร  คงแก้ว      
๘ นางสาวชยิสรา  ปานมา      
๙ นางสาวจิราพร  บุญแก้ว      

๑๐ นางสาวอรสา  หมื่นนะ      
11 นางสาวสุกัญญา  คงนิน      
12 นางสาวศุภลักษณ์  อินจุ้ย      
13 นางสาวอาพร  บุญกลาง      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชั้น-สาขา

งาน/
สาขาวิชา 

ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑ นางสาวลดามาส  แก้วอ่อน      
๒ นางสาวอุไรรัตน ์ รัตนทอง      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชั้น-สาขา

งาน/
สาขาวิชา 

ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑ นางสาวมณธิชา  ปลอดข า      
๒ นางสาวธาดารัตน์  สงข า      
๓ นางสาวปุณยนุช  ข ายา      
๔ นางสาวสุนิสา  ชูทอง      
๕ นางสาวจุฑามาศ  ส่งแสง      
๖ นางสาวนภัสวรรณ  ทองมีเอียด      
๗ นายพงศกร  ภาวนานุรักษ ์      
๘ นายวุฒิชัย  พรหมสกุล      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชั้น-สาขา

งาน/
สาขาวิชา 

ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑ นางสาวพิมประภา  โชติเกษม      
๒ นางสาวกมลชนก  สุดสะอาด      
๓ นางสาวรัศญา  สินทรัพย์      
๔ นางสาวเกศริน  ศรีชูทอง      
๕ นางสาวปิยะดา  เรืองรุด      
6 นางสาวอริสรา  หวัดแก้ว      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชั้น-สาขา

งาน/
สาขาวิชา 

ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑ นางสาววราภรณ์  รักล้วน      
๒ นายธัญพิสิษฐ์  คงผอม      
3 นางสาวพัทมาวรรณ  บุญด า      
4 นางสาวรัชนีกร  ยอดตระกูลชัย      
5 นายปนกรณ์  ทองข าดี      
6 นายเนติภูมิ  ยิ้มแย้ม      
7 นายนวัตกรณ์  มากสวัสด์ิ      
8 นายภานุวัฒน ์ อินทร์ปาน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชั้น-สาขา

งาน/
สาขาวิชา 

ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑ นางสาววรรณิศา  จันหนู      
๒ นางสาวแพรวพรรณ  เพชรคง      

๓ นางสาวอริสรา  เหมือนสังข ์      
๔ นางสาวจิรวรรณ  ทองวัตร      
๕ นางสาวณิชาภัทร  ศรีทวี      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชั้น-สาขา

งาน/
สาขาวิชา 

ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑ นางสาวจันจิรา  ศรีสุวรรณ      
๒ นายอัครพล  ยาชะรัด      

๓ นางสาวจิตรามณฑน์  พูนเกิด      
๔ นางสาวปาริชาต  ปราบปรี      
๕ นายนัฐชัย  แจ้งจุน      
๖ นางสาวเมธาวี  แก้เวนุ้ย      
๗ นางสาววรรณพร  หมุนจ านงค์      
๘ นางสาวกมลชนก  เหรียญข า      
๙ นางสาวพัชรดา  คงเพ็ง      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชั้น-สาขา

งาน/
สาขาวิชา 

ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑ นางสาวสิริกานต์  ทองรัตน ์      
๒ นางสาวพัฒนา  เส้งมหันต์      
๓ นายโชคภูมิ  เหล็มปาน      
๔ นางสาวชนิกา  เทพอินใจ      
๕ นางสาวสร้อยสุดา  คงบางปอ      
๖ นายกฤตพน  ราชฤทธิ์      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชั้น-สาขา

งาน/
สาขาวิชา 

ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑ นางสาวมนฤทัย  ช านาญเนียม      
๒ นางสาวอรณิช  ทองนุ่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “กิจกรรมบวรชน” ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ด าเนินการโดย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชั้น-สาขา

งาน/
สาขาวิชา 

ลงชื่อ เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       
๒๑       
๒๒       
๒๓       
๒๔       
๒๕       
๒๖       
๒๗       



 
 

 
 

แบบขออนุญาต 
ใช้จ่ายเงินตามโครงการ            ชมรม          องค์การฯ         กิจกรรมของสถานศึกษา 

เขียนท่ี วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
วันท่ี  ๒๒  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

เสนอ  ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

เนื่องด้วยข้าพเจ้า  นางสาววิสา   พลเหมือน  มีความประสงค์ขอจะเบิกเงิน  ของ    ชมรม        องค์การฯ   
   กิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนหรือ 
 
 โครงการท่ี       เรื่อง  จัดกิจกรรมประจ าปี  โครงการบวร ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  
เป็นจ านวนเงิน                          บาทเรียบร้อยแล้ว 

  อนึ่ง ในขณะนี้เงินของ       ชมรม       องค์การฯ   กิจกรรมของสถานศึกษา 
เหลือยอดเงินสุทธิเป็นจ านวน                 บาท (                                            ) 

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 

ลงช่ือ………..…………………………..…….. 
(นางสาววิสา  พลเหมือน) 

ท่ีปรึกษาโครงการ 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนกัเรียนนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ลงช่ือ………………………..…………….... 
(นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา 
รองประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. 

 

ความเห็นของผู้อ านวยการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ลงช่ือ…………………………………….. 
(นางพรศรี  หนูสงค์) 

ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  

แบบ อวท.๒๐ 



ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

 
 

บัญชีรายรับ – รายจ่าย 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ จังหวัดพัทลุง 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

วัน/เดือน/ป ี รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

บาท สต. บาท สต. บาท สต. 
  2,760      
 ค่าด าเนินงาน   1,260    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

ลงช่ือ ...........................................ผู้บันทึก    ลงช่ือ........................................ผู้รับรอง 
       (นางสาวกัลยา  เหมือนใจ)                     (นางสาววิสา  พลเหมือน) 
            เหรัญญิก โครงการ                                ครูที่ปรึกษาโครงการ    
 

ลงช่ือ........................................................ผู้รับรอง    
(นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 

          รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                              รองประธานคณะกรรมบริหาร อวท. 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ อวท.๒๘ 



                                                          

                           

ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินกิจกรรม 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

จังหวัดพัทลุง 
ประจ าเดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วัน/เดือน/ป ี รายการ จ านวนเงิน 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

ลงช่ือ ...........................................ผู้บันทึก              ลงช่ือ........................................ผู้รับรอง 
       (นางสาวกัลยา  เหมือนใจ)                        (.นางสาววิสา  พลเหมือน.) 
          เหรัญญิก โครงการ                        ครูที่ปรึกษาโครงการ   
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับรอง 
                                               (นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 
    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ อวท.๒๙ 



                                                          
 

 
สรุปรายงานฐานะทางการเงินขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  จังหวัดพัทลุง 
ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

รายการ บาท ส.ต. 
รายรับ :   

 
 
 
 
 
 
 

รวมรายรับ 
 
 
รายจ่าย: 

 

 
 

 
 

 
 
 

ยอดคงเหลือ   
 

ลงช่ือ ...........................................ผู้บันทึก   ลงช่ือ........................................ผู้รับรอง 
      (นางสาวกัลยา    เหมือนใจ)            (นางสาววิสา  พลเหมือน) 
           เหรัญญิก โครงการ                     ครูท่ีปรึกษาโครงการ    
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับรอง 
                                        (นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 
        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา 
 

แบบ อวท.๓๐ 
 



 
 
 

 
 

                                           บันทึกข้อความ 
ส่วน    องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย     /                วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ            
ท่ี                 ๕๓/๒๕๖๐              วันท่ี                              ๒๕61             
เรื่อง    รายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ                    

 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

ตามท่ี องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมใน โครงการกิจกรรมบวรชน ประจ าปปีีการศึกษา ๒๕๖1  ขึ้น 
ใน ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2561  ณ วัดโคกเนียน อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุงนั้น 

บัดนี้การด าเนินการดังกล่าวได้เสร็จส้นลงด้วยความเรียบร้อย องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  จึงขอรายงานการจัดกิจกรรมโครงการกิจกรรม “บวร” ประจ าปปีีการศึกษา ๒๕๖1  
ตามแบบรายงานการจัดกิจกรรม ดังแนบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายนัฐชัย  แจ้งจุน)                 (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด) 
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย            หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา 
    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ   
 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง)                                     (นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา 
                                                                          รองประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. 
 

 
ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                      (นางพรศรี  หนูสง) 
   ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

            ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
โครงการกิจกรรม”บวร” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 



ด าเนินการโดย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหง่ประเทศไทย 
หน่วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ จังหวัดพัทลุง 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  ชื่อโครงการ  

โครงการกิจกรรมบวรชน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1   
เป็นโครงการ 

    ตามนโยบายรัฐบาล / กระทรวงศึกษาธิการ  , จังหวัด / สอศ. / สถานศึกษา 
  โครงการพัฒนาคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข 

  โครงการต่อเนื่อง 
    โครงการใหม่ 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    องค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และครูที่ปรึกษาโครงการ 
๓.  วันด าเนินการ  ตลอดภาคเรียนท่ี  1  ประจ าปีการศึกษา  2561     

๔.  สถานที่ด าเนินการ  ณ  โคกเนียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

๕.  ปฏิบัติตาม    ค าส่ังวิทยาลัย   ท่ี       /๒๕๖๐   
      ค าส่ังองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   ท่ี ....../๒๕๖๐   

๖.  วัตถุประสงค์   ๑. เพื่อมีความเล่ือมใสศรัทธาในพิธีไหว้ครูมากยิ่งขึ้น 
๒. เพื่อได้เข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยท่ี  

                                                        สืบทอดกันมาและถือปฏิบัติกันมา 
๓. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรม 

๗.  กิจกรรมที่ด าเนินการ  โครงการกิจกรรมบวรชน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 

๘.  งบประมาณ            ใช้เงินบ ารุงการศึกษา (เงินกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา) 
     จ านวน                        บาท 

           ใช้เงินอื่นๆ ………-………บาท    
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๑. เพื่อมีความเล่ือมใสศรัทธาในพิธีไหว้ครูมากยิ่งขึ้น 

๒. เพื่อได้เข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยท่ี  
                                                        สืบทอดกันมาและถือปฏิบัติกันมา 

๓. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรม 

๑๐.  ผลการประกวด/ผลการแข่งขัน 
  - 

๑๑.  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิการ 
  - 

 
 
 
๑๒.  สรุปข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 



  ๑ -                           
  ๒ -                                   

  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
   เป้าหมาย  นักเรียนนักศึกษา  และคณะครู – เจ้าหน้าท่ี จ านวน     216  คน 
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม     จ านวน             คน 
   คิดเปอร์เซ็นต์             เปอร์เซ็นต์ 
 
  งบประมาณที่ใช้ 
   เงินงบประมาณตามโครงการ               บาท 
   จ่ายจริง                       บาท 
   คิดเปอร์เซ็นต์                       เปอร์เซ็นต์  
 
 
                                                                 ลงช่ือ                                   ผู้เสนอโครงการ 

(นายนัฐชัย  แจ้งจุน ) 
นายยกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

 
                                                              ลงช่ือ                                       ผู้รับผิดชอบโครงการ 

( นางสาววิสา  พลเหมือน ) 
ครูที่ปรึกษาโครงการ 

 
 
 
 
 


