
 
 
 
 
 

ค ำสั่ง  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  
ท่ี  148/๒๕62 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน “ 60  ปี  ศรีส ำโรงชนูปถัมภ์” 

  

  ด้วยโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ก ำหนดจัดกิจกรรม  “ครบรอบ 60 ปี ศรีส ำโรงชนูปถัมภ์”      
ในวันท่ี  16  และ  24  พฤศจิกำยน  2562  เพื่อให้กำรเตรียมกำรในเบ้ืองต้นเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
จึงอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ.2546  มำตรำ 39(2) 
สถำนศึกษำและส่วนรำชกำรตำมมำตรำ  34(2)  มีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดไว้ให้เป็นหน้ำท่ีของส่วนรำชกำร  
ท่ีเรยีกช่ืออย่ำงอื่นเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบงำนต่ำง ๆ  ดังนี้     
  ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร     ประกอบด้วย 
  นำยมนตรี  คงเจริญ    ประธำนกรรมกำร 

นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน   กรรมกำร 
นำงสำวอัมพวัน  ด่วนเดิน    กรรมกำร 

  นำยประจวบ  ชูวิทย์    กรรมกำร 
นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง    กรรมกำร 
นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี   กรรมกำร 
นำงสำวสมสมร  ทีภูเวียง    กรรมกำร 
นำยฉลวย  ล้ินจ่ี     กรรมกำร 
นำงสำวสำยบัว  มูลทำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหน้ำที่  วิเครำะห์  วำงแผน  จัดสรรทรัพยำกร  วำงระบบกำรปฏิบัติ  ติดตำม  ตรวจสอบ  และ
แก้ไขปัญหำ  ให้กำรด ำเนินกำรจัดงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๒.  คณะกรรมกำรกิจกรรมประกวดตรำสัญลักษณ์  “60 ปี ศรีส ำโรงชนูปถัมภ์”     ประกอบด้วย 
นำยธรรมรัตน์  เขำเหิน    ประธำนกรรมกำร 

  นำงมัลลิกำ  อรัญศรี     กรรมกำร 
นำงสำวกฤษณ์พร  อุตมะ    กรรมกำร 
นำยอธิพันธ์  ชัยศรี    กรรมกำร 
นำยวรพงศ์  ภุมรำ    ท่ีปรึกษำ 
นำยชยันต์  ยุบล     ท่ีปรึกษำ 
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มีหน้ำที่   
 1.  วำงแผน  ประชุมปรึกษำหำรือและจัดท ำแนวทำงกำรประกวดตรำสัญลักษณ์ 
 ๒.  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรประกวดตรำสัญลักษณ์ 
 ๓.  ด ำเนินกำรรับสมัคร 
 ๔.  ด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกผลงำน 
 ๕.  ประกำศผลกำรคัดเลือก 
 6.  เผยแพร่ผลงำนฯแก่สำธำรณชน 

 3.  คณะกรรมกำรกิจกรรมประกวดภำพยนตร์สั้น  “60 ปี ศรีส ำโรงชนูปถัมภ์”     ประกอบด้วย 
นำงนิตยำ  มั่งมี     ประธำนกรรมกำร 

 นำงสำวสุภำพร  ปัญญำ    กรรมกำร 
นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน   กรรมกำร 
นำงสำวกนต์รพี  เพิ่มพูล    กรรมกำร 
นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย   กรรมกำร 
นำงสำวปนัดดำ  ธรรมปรีชำ   กรรมกำร 
นำยมำนพ  จันทร์หอม     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่   
 1.  วำงแผน  ประชุมปรึกษำหำรือและจัดท ำแนวทำงกำรประกวดภำพยนตร์ส้ัน 
 ๒.  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรประกวดภำพยนตร์ส้ัน 
 ๓.  ด ำเนินกำรรับสมัคร 
 ๔.  ด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกผลงำน 
 ๕.  ประกำศผลกำรคัดเลือก 
 6.  เผยแพร่ผลงำนฯแก่สำธำรณชน 

4.  คณะกรรมกำรจัดท ำหนังสือและวำรสำร  “60 ปี  ศรีส ำโรงชนูปถัมภ์”    ประกอบด้วย 
นำยสมบัติ  ประจุ    ประธำนกรรมกำร 
นำงมำรศรี  ล้ินจ่ี     กรรมกำร 

  นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน    กรรมกำร 
  นำงบังอร  อ่วมแก้ว    กรรมกำร 
  นำงสำวจำรุพร  สวนปลิก    กรรมกำร 
  นำงสุภัทรำ  พุทธกรณ์    กรรมกำร 
  นำงกัณฐ์ลดำ  แสงศิลป์    กรรมกำร 
  นำยพงศกร  ยืนยง    กรรมกำร 
  นำยภูวิศ  ครุฑหลวง    กรรมกำร 
  นำงนิตยำ  มั่งมี     กรรมกำร 
  นำยมำนพ  จันทร์หอม    กรรมกำร 
  นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย   กรรมกำร 
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  นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน   กรรมกำร 
  นำงสำวปนัดดำ  ธรรมปรีชำ   กรรมกำร 
  นำงสำวสุภำพร  ปัญญำ    กรรมกำร 
  นำงสำวกนต์รพี  เพิ่มพูล    กรรมกำร 
  นำงสำววิจิตรำ  ฉลวย    กรรมกำร 
  นำงประภำศรี  จันโททัย    กรรมกำร 

มีหน้ำที่   
  1. ประชุม  วำงแผน  จัดทีม  เพื่อเตรียมจัดท ำ  หนังสือรวมเรื่องรำวประวัติโรงเรียน 
ศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  สมุดภำพ  วำรสำร 
  2.  รวบรวมเนื้อหำ  เรื่องรำว  ส่ือภำพต่ำงๆ   
  3.  ออกแบบ หนังสือรวมเรื่องรำวประวัติโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  สมุดภำพ  วำรสำร 
  4.  จัดท ำรูปเล่มหนังสือรวมเรื่องรำวประวัติโรงเรยีนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  สมุดภำพ  วำรสำร 
  5.  ตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรวมเรื่องรำวประวัติโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์    
สมุดภำพ  วำรสำร 
  6.  เผยแพร่ผลงำนฯแก่สำธำรณชน 

  5.  คณะกรรมกำรจัดท ำห้องเกียรติยศ       ประกอบด้วย 
  นำยประจวบ  ชูวิทย์    ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำวสมสมร  ทีภูเวียง     กรรมกำร 
   นำงสำวสำยบัว  มูลทำ    กรรมกำร 

นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี   กรรมกำร 
นำยฉลวย  ล้ินจ่ี     กรรมกำร 
นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง    กรรมกำร 
นำยสมบัติ  ประจุ    กรรมกำร 
นำยไตรรงค์  กล่ ำบุตร    กรรมกำร 
นำงสุรินทร์พร   มีหินกอง    กรรมกำร 
นำยเชษฐำ  เพชรคง    กรรมกำร 
นำยชวลิต  ร ำขวัญ    กรรมกำร 
นำยธรรมรัตน์  เขำเหิน    กรรมกำร 
นำงสำวจินตนำ  อิ่มพิทักษ์   กรรมกำร 
นำงสำวปิญำณี  บูรณะชำต   กรรมกำร 
นำงจำรุวรรณ  พูลล้น    กรรมกำร 
นำงสำวขวัญตำ  ชำค ำมี    กรรมกำร 

มีหน้ำที่   
1.  วำงแผน  ประชุมปรึกษำหำรือและจัดท ำแนวทำงกำรจัดรูปแบบห้องเกียรติยศ 
๒.  จัดเตรียมผลงำน  ประวัติ   โล่  รำงวัล  และเรื่องรำวของโรงเรียน 
3.  จัดท ำค ำอธิบำยควำมเป็นมำของภำพ  ผลงำน  ประวัติ   โล่  รำงวัล  และเรื่องรำวของ

โรงเรียน 
3.  จัดตกแต่งห้องเกียรติยศให้มีควำมสวยงำมและเหมำะสม 
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6.  คณะกรรมกำรจัดสร้ำงวัตถุมงคล          ประกอบด้วย 
  นำยประจวบ  ชูวิทย์    ประธำนกรรมกำร 
  นำยประจวบ  ชูเชิด     กรรมกำร 
   นำยชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว     กรรมกำร 

นำยเชษฐำ  กันนำ    กรรมกำร 
  ว่ำท่ีร้อยตรีสุชีพ  ทองมำก    กรรมกำร 

นำยวัชรกฤษณ์  อินมี    กรรมกำร 
นำยมนตรี  ขอบุญ    กรรมกำร 
นำยไตรรงค์  กล่ ำบุตร    กรรมกำร 
นำยเฉลิมพล  ทองจุ้ย    กรรมกำร 
พระปิยวัตร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่   
1.  ศึกษำข้อมูลแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดท ำวัตถุมงคล 
2.  วำงแผน  ประชุมปรึกษำหำรือจัดท ำแนวทำงและออกแบบกำรจัดท ำวัตถุมงคล 
3.   ประสำนงำนกับบุคคล  หรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
4.  จัดท ำวัตถุมงคลเพื่อน ำมำพุทธำภิเษก 

7. คณะกรรมกำรด้ำนศำสนำพิธี       ประกอบด้วย 
  นำงสำวสำยบัว  มูลทำ     ประธำนกรรมกำร 
  นำงอรุญ ปวีร์  สิทธิปกร    กรรมกำร 
  นำยประจวบ  ชูเชิด    กรรมกำร 
  นำงสำวสุพรรษำ  แจ้งแก้ว   กรรมกำร 
   นำงสำวสุพัตตรำ  หลักค ำ    กรรมกำร 
  นำยชัชวำลย์  กันเพชร    กรรมกำร 
  นำยไตรรงค์  กล่ ำบุตร    กรรมกำร 
  นำงชุติมำ  สวนปลิก    กรรมกำร 
  นำงวิไลพร  ฝ้ันสกุล    กรรมกำร 
  นำงสำวบุษรำภรณ์  โพธิ์ทอง   กรรมกำร 
  นำงสำวนฤมล  สุดเงิน    กรรมกำร 
  นำงฐิติพร  เทียนศรี    กรรมกำร 

นำยมนตรี  ขอบุญ     กรรมกำร 
นำงสำวสุธำทิพย์  พูลเลิศ    กรรมกำร 
นำงสำวฐิตินำฏ  ปันโงน    กรรมกำร 
นำงสำวเนำวรัตน์  โต๊ะเครื่อง   กรรมกำร 
นำงสำวพรวนทอง  ลำดปะละ   กรรมกำร 
นำงสำวชำรดำ  บริสุทธ์    กรรมกำร 
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นำงสำวสิริอมร  หวลหอม    กรรมกำร 
นำงจิดำภำ  เข็มพล    กรรมกำร 
นำยเชษฐำ  เพชรคง    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

มีหน้ำที่    
1. ศึกษำข้อมูล  วำงแผน  ประสำนงำนกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดพิธีพุทธำภิเษก/

ทอดผ้ำป่ำฯและท ำบุญ   
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์  เครื่องจตุปัจจัย  อำหำรเพื่อจัดพิธีพุทธำภิเษก/ทอดผ้ำป่ำฯและ

ท ำบุญ     
3. จัดเตรียมบุคลำกรด้ำนศำสนพิธีพุทธำภิเษก/ทอดผ้ำป่ำฯและท ำบุญ   

 8. คณะกรรมกำรจัดท ำฏีกำผ้ำป่ำเพื่อกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
   นำงสุรินทร์พร  มีหินกอง     ประธำนกรรมกำร 
  นำงเดือนงำม  ศุภพงศกร    กรรมกำร 

นำงรัตนกำนต์  ศรีสุขศิริพันธ์    กรรมกำร 
นำยวันโชค  ขวัญเมือง    กรรมกำร 
นำงสุพิชฌำย์  นวรัตนำรมย ์   กรรมกำร 
นำงสำวเรวดี  เพ็ญศรี    กรรมกำร 
นำงรวีวรรณ  สุขรอด    กรรมกำร 
นำงรมณีย์  สร้อยสน    กรรมกำร 
นำงรุจิรำ  คลังคง    กรรมกำร 
นำงสำวจันท์ปภำ  เพิ่มพูล   กรรมกำร 
นำงสำวนภำศรี  สงสัย    กรรมกำร 
นำงสำวไพลิน  นวลหงส์    กรรมกำร 
นำงสำวกำนต์กนิษฐ์   ส้มเพ็ชร์   กรรมกำร 
นำงสำววันเพ็ญ  เพ็ชรมี    กรรมกำร 
นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  
1. วำงแผน  ประชุมปรึกษำหำรือ  ติดต่อประสำนงำนกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง   
2. รวบรวมรำยช่ือเพื่อจัดต้ังคณะกรรมกำรผ้ำป่ำเพื่อกำรศึกษำ 
3. จัดพิมพ์  แจกจ่ำย  และรวบรวม ฏีกำผ้ำป่ำเพื่อกำรศึกษำ 
4. จัดเตรียมเครื่องอุปกรณ์ส ำหรับต้ังกองผ้ำป่ำเพื่อกำรศึกษำ 
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 9.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน     ประกอบด้วย 
 นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี   ประธำนกรรมกำร 

   นำงบังอร  อ่วมแก้ว    กรรมกำร 
   นำงสำวปิญำณี  บูรณะชำต   กรรมกำร 

นำงสำวจินตนำ  อิ่มพิทักษ์   กรรมกำร 
นำงสำวปภำณิน  ธรรมลังกำ   กรรมกำร 
นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล   กรรมกำร 
นำงสำวณัฐสุดำ  ธรรมรำช   กรรมกำร 
นำงสำวจำรุพร  สวนปลิก    กรรมกำร 
นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่   
1. วำงแผน  ประชุมปรึกษำหำรือ  จัดเตรียมงบประมำณในกำรจัดงำนต่ำง ๆ  
2. รวบรวมหลักฐำน  ตรวจสอบรำยรับ  รำยจ่ำย   
3. จัดท ำบัญชีและรำยงำนต่อผู้บริหำรโรงเรียน 

 10.  คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันวิ่งมินิมำรำธอนฉลองครบรอบ  “60 ปี ศรีส ำโรงชนูปถัมภ์”     
ประกอบด้วย 

 นำยชวลิต  ร ำขวัญ    ประธำนกรรมกำร 
นำยบุญฤทธิ์  อยู่คร    กรรมกำร 
นำยอำทิตย์  ก ำจัด    กรรมกำร 
นำยรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ   กรรมกำร 
นำงสำวสำยบัว  มูลทำ    กรรมกำร 

  นำยประจวบ  ชูวิทย์    กรรมกำร 
นำงชุลี  ครุธแก้ว     กรรมกำร 
นำยประจวบ  ชูเชิด    กรรมกำร 
นำงสำวสุวรรณลัษณ์  ฉิมเอม   กรรมกำร 

 นำยวีระ  สินอ ำพล    ท่ีปรึกษำ 
นำงพูนผล  แจ้งกรณ์    ท่ีปรึกษำ 
นำยบญุเกิด  เผือกใต้    ท่ีปรึกษำ 
นำยพิษณุ  สิงห์โสด    ท่ีปรึกษำ 
นำงสำวทองสุข  มั่นเกิด    ท่ีปรึกษำ 
นำยปัญญำ  วรรณำ    ท่ีปรึกษำ 
นำงสำวปำริชำติ  กุศล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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มีหน้ำที่   
1. วำงแผน  ประชุมปรึกษำหำรือจัดเตรียมงำนแข่งขันวิ่งมินิมำรำธอนฯ   ออกแบบเส้ือ  

ของรำงวัล  
2. ก ำหนดกติกำกำรแข่งขัน   
3. จัดท ำโปรแกรมกำรรับสมัครและประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนวิ่งมินิมำรำธอนฯ 
4. ประสำนกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  โรงพยำบำล  ต ำรวจ  กู้ภัย  ฯลฯ 
5. อ ำนวยควำมสะดวก  และดูแลควำมเรียบร้อยในวันแข่งขันฯให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

11.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์   ประกอบด้วย 
นำงกัณฐ์ลดำ  แสงศิลป์    ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวสุภำพร  ปัญญำ    กรรมกำร 
นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย   กรรมกำร 

  นำงสำวปนัดดำ  ธรรมปรีชำ   กรรมกำร 
  นำงสำวรัตมณี  อุ่มโอรำญ    กรรมกำร 
  นำยพงศกร  ยืนยง    กรรมกำร 
  นำยชัชวำลย์  กันเพชร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที่ 
  1. วำงแผน  ประชุมปรึกษำหำรือจัดเตรียมประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนฯ 
  2.  ออกแบบและจัดท ำแผ่นพับ  โปสเตอร์   
  3.  ติดต่อประสำนงำนกับหน่ำยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สถำนีวิทยุ   
  4.  ลงประชำสัมพันธ์ใน  www.ssr.ac.th  ฯลฯ 

12.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจ ำหน่ำย/รับจองวัตถุมงคล   ประกอบด้วย 
นำยประจวบ  ชูเชิด    ประธำนกรรมกำร 
นำงสุรินทร์พร  มีหินกอง    กรรมกำร 
นำงสำวเรวดี  เพ็ญศรี    กรรมกำร 
นำงรุจิรำ  คลังคง    กรรมกำร 
นำงวิไลพร  ฝ้ันสกุล    กรรมกำร 
นำยประจวบ  ชูวิทย์    กรรมกำร   

 นำยเชษฐำ  เพชรคง    กรรมกำร 
นำยฉลวย  ล้ินจ่ี     กรรมกำร   

 นำยชวลิต  ร ำขวัญ    กรรมกำร 
 นำยบุญฤทธิ์  อยู่คร    กรรมกำร 
 นำงนิตยำ  มั่งมี     กรรมกำร 

นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน    กรรมกำร    
ว่ำท่ีร้อยตรีสุชีพ  ทองมำก    กรรมกำร  
นำงสำวจำรุพร  สวนปลิก    กรรมกำร    
นำงสำวประนอม  ม่วงงำม   กรรมกำร   

http://www.ssr.ac.th/
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นำงสุภัทรำ  พุทธกรณ์    กรรมกำร    
นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล   กรรมกำร   
นำงบังอร  อ่วมแก้ว    กรรมกำร   

 นำงสำววัชรียำ  จันทร์เกษร   กรรมกำร   
นำงชุติมำ  สวนปลิก    กรรมกำร    
นำงสำวปิญำณี  บูรณะชำต   กรรมกำร   
นำงสำววิมลรัตน์  บุญคง    กรรมกำร    
นำงสำวกนกวรรณ  ทวิตชำติ   กรรมกำร  
นำยไตรรงค์  กล่ ำบุตร    กรรมกำร   
นำงชุลี  ครุธแก้ว     กรรมกำร   
นำงฐิติพร  เทียนศรี    กรรมกำร   

 นำงสำวนิฐำพรรณ  ช่ำงนำวำ   กรรมกำร  
นำงสำวฐิตินำฏ  ปันโงน    กรรมกำร    
นำงสำวชไมพร  ศรีศักด์ิ    กรรมกำร 
นำงสำวเนำวรัตน์  โต๊ะเครื่อง   กรรมกำร    
นำงสำววันเพ็ญ  เพ็ชรมี    กรรมกำร  
นำงเดือนงำม  ศุภพงศกร    กรรมกำร   

 นำงสำวปนัดดำ  ธรรมปรีชำ   กรรมกำร 
นำงสุพิชฌำย์  นวรัตนำรมย ์   กรรมกำร 
นำงสำวพัทธนันท์  สวัสดี    กรรมกำร 
นำงสำวสุภำวิณี  รอดฉ่ ำ    กรรมกำร 
นำงรุ่งนภำ  เมืองวงค์    กรรมกำร 
นำงสำวเนำวรัตน์  โต๊ะถม    กรรมกำร 
คณะครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนทุกท่ำน   กรรมกำร 

 มีหน้ำที่ 
  1. วำงแผน  ประชุมปรึกษำหำรือจัดเตรียมกำรจ ำหน่ำย/รับจองวัตถุมงคล 
  2. รับจองและจ ำหน่ำยวัตถุมงคลในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม 
  3.  สรุปผลกำรกำรจ ำหน่ำย/กำรจองวัตถุมงคลให้ฝ่ำยบริหำรรับทรำบ 

ให้บุคคลท่ีได้รับกำรแต่งต้ังตำมค ำส่ังนี้  ปฏิบัติหน้ำท่ี  ตำมท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม 
ก ำลังควำมสำมำรถ  และด ำเนินกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ถ้ำมีอุปสรรคหรือขัดข้องประกำรใด              
ให้รำยงำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  เพื่อหำวิธีแก้ไขให้กำรจัดงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยต่อไป 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี   24  เดือนมิถุนำยน  พ.ศ.  2562 

        
                          (นำยมนตรี  คงเจริญ) 
                                                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
 


