
 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนสามัคคีศึกษา 

ที ่ 115/๒๕62 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี ประจ าปีการศึกษา 2562 

.................................................................... 

ด้ วย โ ร ง เ รี ยนสามั คคี ศึ กษา  ก าหนดจั ดกิ จกรรมการแข่ ง ขั น กรีฑา ระหว่ า ง คณะสี                            
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่  12 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามัคคีศึกษา                        
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา 3๙ วรรค ๑ ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ อ านวยความสะดวก ประสาน ให้ค าปรึกษา  แนะน า
เพ่ือให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค ์ประกอบด้วย 

๑.๑ นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์ ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายอุทรณ์  ทองในแก้ว รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายชูชาติ  ช้องประเสริฐ กรรมการ 
๑.๔ นางสนธยา  ช้องประเสริฐ กรรมการ 
๑.๕ นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล กรรมการ 
๑.๖ นางพิไลวรรณ  เพชรคง กรรมการ 
๑.๗ นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร กรรมการ 
๑.๘ นายชวลิต  เพชรรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
๑.๙ นายประวิทย์  ค าศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการประจ าหน่วยสี  มีหน้าที่  เป็นที่ปรึกษา ก ากับดูแลนักเรียน ท ากิจกรรม       
ในแต่ละประเภทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจนสิ้นสุดการแข่งขัน  ดังนี้ 

2.1 หน่วยสีชมพู  ประกอบด้วย 
  2.1.1 นางยุพิน  บุญมาก หัวหน้า 
  2.1.2 นายชูชาติ  ช้องประเสริฐ ผู้ช่วย 
  2.1.3 นางอุบล  มายูร ผู้ช่วย 
  2.1.4 นางวารีย์  วุทธชูศิลป์ ผู้ช่วย 
  2.1.5 นางสาวอรรถยา  ล่องตี้ ผู้ช่วย 
  2.1.6 นางสาวอนิษา  ยาชะรัด ผู้ช่วย 

  2.2 หน่วยสีเหลือง  ประกอบด้วย 
  2.2.1 นางจิรพันธ์  สินไชย หัวหน้า 
  2.2.2 นางสนธยา  ช้องประเสริฐ ผู้ช่วย 
  2.2.3 นางเพ็ญสุข  เชาวน์วุฒิกุล ผู้ช่วย 
  2.2.4 นางธนาพร  วงศ์อภัย ผู้ช่วย 
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  2.2.5 นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น ผู้ช่วย 
  2.2.6 นางสาวจิราวดี  ไกรเทพ ผู้ช่วย 
  2.2.7 นายทรงวุฒิ  เฉียงลิบ ผู้ช่วย 
  2.2.8 นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง ผู้ช่วย 

  2.3 หน่วยสีแดง  ประกอบด้วย 
  2.3.1 นางวีรดา  ฉุ้นย่อง หัวหน้า 
  2.3.2 นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์ ผู้ช่วย 
  2.3.3 นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์ ผู้ช่วย 
  2.3.4 นางกษมน  พลเดช ผู้ช่วย 
  2.3.5 นางพิไลวรรณ  เพชรคง ผู้ช่วย 
  2.3.6 นางสาวกรุณา  ชุมนวน ผู้ช่วย 
  2.3.7 นางสาวออมทอง  สุกรอดรู้ ผู้ช่วย 
  2.3.8 นางสาวเจติยา  จันทพันธ์ ผู้ช่วย 

   2.4 หน่วยสีฟ้า  ประกอบด้วย 
  2.4.1 นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร หัวหน้า 
  2.4.2 นายอ านวย  ธนูศิลป์ ผู้ช่วย 
  2.4.3 นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท ้ ผู้ช่วย 
  2.4.4 นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล ผู้ช่วย 
  2.4.5 นายสุวิทย์  จูห้อง ผู้ช่วย 
  2.4.6 นางสาวจินตนา  สังข์ทอง ผู้ช่วย 
  2.4.7 นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน ผู้ช่วย 
  2.4.8 นางสาวจันทรา  ช านาญดง ผู้ช่วย 

๓. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าหน่วยสี  มีหน้าที่ ก ากับดูแลและให้ค าปรึกษากองเชียร์                 
และนักกรีฑาทุกคนในวันแข่งขันจนเสร็จสิ้นการแข่งขัน 

  3.1 หน่วยสีชมพู  ประกอบด้วย 
  3.1.1 นางยุพิน  บุญมาก 
  3.1.2 นางอุบล  มายูร 

  3.2 หน่วยสีเหลือง  ประกอบด้วย 
  3.2.1 นางสนธยา  ช้องประเสริฐ   
  3.2.2 นางธนาพร  วงศ์อภัย 
  3.3 หน่วยสีแดง  ประกอบด้วย 
  3.3.1 นางกษมน  พลเดช 
  3.3.2 นางสาวเจติยา  จันทพันธ์ 

  3.4 หน่วยสีฟ้า  ประกอบด้วย 
  3.4.1 นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท้ 
  3.4.2 นางสาวจันทรา  ช านาญดง 
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๔. คณะกรรมการด าเนินการจัดท าสนามแข่งขันกรีฑา  ประเภทลู่ – ลาน  มีหน้าที่ จัดท า
สนามและเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันทุกประเภทให้เพียงพอกับความต้องการของการแข่งขัน เก็บรักษาดูแล 
ตลอดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

๔.๑ นายชวลิต  เพชรรัตน์ ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายประวิทย์  ค าศรี กรรมการ 
๔.๓ นายชูชาติ  ช้องประเสริฐ กรรมการ 
๔.๔ นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการจัดท าสูจิบัตรและเกียรติบัตร มีหน้าที่  จัดพิมพ์สูจิบัตรจ านวนเล่มตามความ
เหมาะสม และจดัพิมพ์เกียรติบัตรมอบแก่นักกรีฑาตามรายการแข่งขัน ประกอบด้วย 

๕.๑ นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวจินตนา  สังข์ทอง กรรมการ 
๕.๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กรรมการ 
๕.๔ นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง  กรรมการและเลขานุการ 

๖. คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่ มีหน้าที่ 
- จัดท ากองอ านวยการและบริเวณให้เหมาะสม เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ที่นั่งผู้มีเกียรติ 
- ให้ติดตั้งสถานที่จุดคบเพลิงให้สวยงามและเหมาะสม 
- ติดตั้งเสาธงสี ธงชาติ ธงกรรมการ 
- จดัตั้งเต็นท์ให้ฝ่ายทะเบียน จ านวน ๑ หลัง 
- จัดตั้งเต็นท์ให้ฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร จ านวน ๑ หลัง 
- รับผิดชอบการยืม – คืน อุปกรณ์ในการจัดท าทุกชนิด 
- ติดตั้งเต้นกองเชียร์ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน 

ประกอบด้วย 
๖.๑ นายสุวิทย์   จูห้อง ประธานกรรมการ 
๖.๒ นายอ านวย  ธนูศิลป์ กรรมการ 
๖.๓ นายบุญชม   ศิริกุลพิทักษ์ กรรมการ 
๖.๔ นายประวิทย์  ค าศรี กรรมการ 
๖.๕ นายชวลิต   เพชรรัตน์ กรรมการ 
๖.๖ นายทรงวุฒิ  เฉียงลิบ กรรมการ 
๖.๗ นายพนมศักดิ์  บุญมาศ กรรมการ 
๖.๘ นายมนิจ  ช่องประเสริฐ กรรมการ 
๖.๙ นายบุญเรียง  แก่นจันทร์ กรรมการ 
๖.๑๐ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กรรมการ 
๖.๑๑ นายชูชาติ  ช้องประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 

 

 



-๔- 

 

 

7. คณะกรรมการตกแต่งเต็นท์กองอ านวยการ ความสวยงามของสถานที่ เช่น แท่นพูด      
ชุดรับแขก โต๊ะ เก้าอ้ี ผ้าปูโต๊ะ อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ประดับต้นไม้ดอกไม้ ตามความเหมาะสม  
ประกอบด้วย 

  7.1 นางอุบล   มายูร ประธานกรรมการ 
  7.2 นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น กรรมการ 
  7.3 นางกษมน  พลเดช กรรมการ 
  7.4 นางสาวกรุณา  ชุมนวน กรรมการ 
  7.5 นางสาวจิราวดี  ไกรเทพ กรรมการ 
  7.6 นางวีรดา   ฉุ้นย่อง กรรมการ 
  7.7 นางสาวจันทรา  ช านาญดง กรรมการ 
  7.8 นางสาวอรรถยา  ล่องตี้ กรรมการ 
  7.9 นางสาวเจติยา  จันทพันธ์ กรรมการ 
  7.10 นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง กรรมการ 
  7.11 นางสาวขวัญฤทัย  จงใจ กรรมการ 
  7.12 นางวารีย์    วุทธชูศิลป์  กรรมการและเลขานุการ 

 8. คณะกรรมการสิทธิประโยชน์  มีหน้าที่ จัดหาถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และรับมอบ                  
ของจากแขก  ผู้มีเกียรติ พร้อมบันทึกชื่อไว้เป็นหลักฐาน แบ่งแยกรางวัล มอบรางวัล จัดพิธีมอบ สรรหาผู้มอบ
รางวัล (จ านวนรางวัลให้ประสานงานกับฝ่ายด าเนินการแข่งขัน) เตรียมของที่ระลึกให้แก่ ประธานเปิดงาน 
นักกีฬาอาวุโสและอ่ืนๆ  ประกอบด้วย 
   8.1 นางพิไลวรรณ   เพชรคง ประธานกรรมการ 
   8.2 นางจิรัชยา   ลิ้มฉุ้น กรรมการ 
   8.3 นางสาวอรรถยา  ล่องตี้ กรรมการและเลขานุการ 

9. คณะกรรมการจัดเตรียมและบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารเที่ยง ต้อนรับแขก             
ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองและผู้มาร่วมกิจกรรมทุกฝ่าย  มีหน้าที่  จัดเตรียมน้ าดื่ม กาแฟ ขนมส าหรับประธาน 
อาหารส าหรับวงดุริยางค์และแขกท่ีมาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งให้การต้อนรับแขกท่ีมาร่วมงาน  ประกอบด้วย 

  9.1 นางเพ็ญสุข  เชาวน์วุฒิกุล ประธานกรรมการ 
  9.2 นางสาวกรุณา  ชุมนวน กรรมการ 
  9.3 นางสาวขวัญฤทัย  จงใจ กรรมการ 
  9.4 นางสาวณัฐกานต์  เอ่งฉ้วน กรรมการ 
  9.5 นางสาวลลิตา  อินพรม กรรมการ 
  9.6 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กรรมการ 
  9.7 นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ 

 10. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  มีหน้าที่ 
    -   รับรายงานตัวนักกรีฑาและส่งตัวเข้าสู่สนาม ตามรายการที่ก าหนด 

- รวบรวมผลการแข่งขันแต่ละประเภท และบันทึกในแบบฟอร์มที่ฝ่ายด าเนินการแข่งขัน
จัดพิมพ์ไว้ 

- จัดลู่ให้นักกรีฑา 
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ประกอบด้วย 
  10.1 นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล ประธานกรรมการ 
  10.2 นางสาวกรุณา   ชุมนวน กรรมการ 
  10.3 นางสาวจิราวดี  ไกรเทพ กรรมการ 
  10.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กรรมการ 
  10.5 นายทรงวุฒิ   เฉียงลิบ กรรมการและเลขานุการ 

 11. คณะกรรมการตัดสินกองเชียร์ และขบวนพาเหรด มีหน้าที่ ตัดสินขบวนพาเหรด                   
กองเชียร์ ตั้งแตถ่นนซอยด้านทิศตะวันตกร้านขายวัสดุก่อสร้าง (สลัดจินดา) จนสิ้นสุดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

 11.1 นายอุทรณ์  ทองในแก้ว ประธานกรรมการ 
 11.2 นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท้ กรรมการ 
 11.3 นางสาวออมทอง  สุกรอดรู้ กรรมการ  
 11.4 นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ 

 12. คณะกรรมการจัดขบวนพาเหรด   มีหน้าที่  จัดขบวนพาเหรด ควบคุมและดูแล                     
ความเรียบร้อยของขบวนพาเหรด ผู้ถือป้ายโรงเรียน ป้ายแสดด าเกมส์ จากถนนซอยด้านทิศตะวันตก                      
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง (สลัดจินดา) จนสิ้นสุดการแข่งขัน  ประกอบด้วย 

 12.1 นางสนธยา  ช้องประเสริฐ ประธานกรรมการ 
 12.2 นางยุพิน  บุญมาก กรรมการ 
 12.3 นางธนาพร  วงศ์อภัย กรรมการ 

12.4 นางกษมน  พลเดช กรรมการ 
12.5 นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท้ กรรมการ 
12.6 นางสาวออมทอง  สุกรอดรู้ กรรมการ 

 12.7 นายพนมศักดิ์  บุญมาศ กรรมการ 
 12.8 นางสาวเจติยา  จันทพันธ์ กรรมการ 

12.9 นางสาวจันทรา  ช านาญดง กรรมการและเลขานุการ 

13.  คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสิน  มีหน้าที่ 
- จัดหาอุปกรณ์ในการตัดสินของกรีฑาทุกประเภท 
- จัดรายการแข่งขันและควบคุมการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพ 
- เตรียมหลักฐานและแบบฟอร์มต่างๆ ให้คณะกรรมการและฝ่ายทะเบียน 
- จัดเวลาการแขง่ขันแต่ละประเภทพร้อมสถิติลงในรายการแข่งขัน 

ประกอบด้วย 
13.1 นายชวลิต  เพชรรัตน์ ประธานกรรมการ 
13.2 นายชูชาติ  ช้องประเสริฐ กรรมการ 
13.3 นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์ กรรมการ 
13.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กรรมการ 
13.5 นายประวิทย์  ค าศรี กรรมการและเลขานุการ 

14.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที ่
- ติดต่อนักกีฬาอาวุโส พร้อมเรียบเรียงประวัติ และเตรียมค าปฏิญาณตนของนักกีฬา 
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- ติดต่อนักกีฬาวิ่งคบเพลิง พร้อมเรียบเรียงประวัติ และค าปฏิญาณตนของนักกีฬา 
- ฝึกซ้อมนักเรียนในการเดินพาเหรด และจดพิธีเปิด – ปิด การแข่งขัน 
- จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
- เป็นพิธีกรประชาสัมพันธ์ที่กองอ านวยการตลอดการแข่งขัน 

ประกอบด้วย 
  14.1 นายอุทรณ์  ทองในแก้ว ประธานกรรมการ 
  14.2 นายอ านวย  ธนูศิลป์ กรรมการ 
  14.3 นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์ กรรมการ 
  14.4 นายประวิทย์  ค าศรี กรรมการ 
  14.5 นายชวลิต  เพชรรัตน์ กรรมการ  
  14.6 นางสาวจินตนา  สังข์ทอง กรรมการ 
  14.7 นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน กรรมการและเลขานุการ 

15. คณะกรรมการจัดการแสดงในพิธีเปิด มีหน้าที่  ฝึกซ้อมนักเรียน ส าหรับแสดงในพิธีเปิด 
และขบวนโรงเรียน ประกอบด้วย 

  15.1 นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน ประธานกรรมการ 
  15.2 นางธนาพร  วงศ์อภัย กรรมการ 
  15.3 นางวารีย์   วุทธชูศิลป์ กรรมการ 
  15.4 นางสาวออมทอง  สุกรอดรู้ กรรมการ 
  15.5 นางวีรดา  ฉุ้นย่อง กรรมการ 
  15.6 นางสาวจินตนา  สังข์ทอง กรรมการ 
  15.7 นางสาวเจติยา   จันทพันธ์ กรรมการ 
  15.8 นางสาวอนิษา  ยาชะรัด กรรมการ 
  15.9 นางสาวจันทรา   ช านาญดง กรรมการ 
  15.10 นางสาวอรรถยา   ล่องตี้ กรรมการ 
  15.11 นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ 

16. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  มีหน้าที่ ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียน ผู้ร่วมงานระหว่าง
การแข่งขันและขณะที่เดินพาเหรด  ประกอบด้วย 

๑๖.๑ นางจิรพันธ์  สินไชย ประธานกรรมการ 
๑๖.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กรรมการ 
๑๖.๓ นางธนาพร  วงศ์อภัย กรรมการและเลขานุการ 

๑๗. คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียง และบันทึกภาพ มีหน้าที่ ติดต่อควบคุมเครื่องเสียงให้ใช้งาน     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบันทึกภาพตลอดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

๑๗.๑ นายประวิทย์  ค าศรี ประธานกรรมการ 
๑๗.๒ นายณัฐดล  ศิริ กรรมการ 
๑๗.๓ นายรนกร  ศิริ กรรมการ 
๑๗.๔ นายพนมศักดิ์  บุญมาศ กรรมการ 
๑๗.๕ นางสาวนาตาชา   ด้ามทอง กรรมการและเลขานุการ 
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๑๘. คณะกรรมการดูแลความปลอดภัยในการด าเนินกิจกรรม การเดินพาเหรด ที่จอดรถ                 
การติดต่อต ารวจ การควบคุมแม่ค้า เป็นต้น มีหน้าที่ ดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

๑๘.๑ นายชูชาติ  ช้องประเสริฐ ประธานกรรมการ 
๑๘.๒ นายประวิทย์  ค าศรี กรรมการ 
๑๘.๓ นายมนิจ  ช่องประเสริฐ กรรมการ 
๑๘.๔ นายบุญเรียง  แก่นจันทร์ กรรมการ 
๑๘.๕ นักศึกษาวิชาทหาร กรรมการ 
๑๘.๖ นายสุวิทย์  จูห้อง กรรมการและเลขานุการ 

๑๙. คณะกรรมการฝ่ายออกหนังสือเชิญ มีหน้าที่  ออกหนังสือเชิญ ประธานในพิธี                        
แขกผู้มีเกียรติ บุคคลหรือหน่วยงาน ที่ฝ่ายต่างๆ ขอความอนุเคราะห์ อีกทั้งจัดเตรียมค ากล่าวรายงาน                        
ค ากล่าวประธานพิธีเปิด-ปิด ประกอบด้วย 

๑๙.๑ นางสนธยา  ช้องประเสริฐ ประธานกรรมการ 
๑๙.๒ นางสาวณัฐกานต์  เอ่งฉ้วน กรรมการ 
๑๙.๓ นางสาวลลิตา   อินพรม กรรมการ 
๑๙.๔ นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 

๒๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ ประกอบด้วย 

๒๐.๑ นางพิไลวรรณ  เพชรคง ประธานกรรมการ 
๒๐.๒ นางสาวจันทรา  ช านาญดง กรรมการ 
๒๐.๓ นางสาวลลิตา   อินพรม กรรมการ 
๒๐.๔ นางเพ็ญสุข  เชาวน์วุฒิกุล กรรมการและเลขานุการ 

๒๑. คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทั้งหมด  มีหน้าที่ ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
และรายงานรูปเล่มเสนอผู้อ านวยการ เพ่ือเป็นสารสนเทศในการด าเนินงานต่อไป ประกอบด้วย 

๒๑.๑ นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน ประธานกรรมการ 
๒๑.๒ นางสาวอนิษา  ยาชะรัด กรรมการ 
๒๑.๓ นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง กรรมการ 
๒๑.๔ นางสาวจิราวดี  ไกรเทพ กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่  27  เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕62 

 
(นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
 

 


