
 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
ที ่๑๔๒/25๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสามัคคีศึกษา ประจ าปี 25๖๒ 
.............................................. 

  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ                             
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่  12 สิงหาคม ของทุกปี  ปวงชนชาวไทยและรัฐบาลถือเอาวันนี้                              
เป็นวันที่ส าคัญของชาติ อีกทั้งยังถือว่าเป็น “วันแม่แห่งชาติ” อีกด้วย ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม จึงก าหนดให้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่  ๙ สิงหาคม 25๖๒                               
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรม     
ราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ และให้นักเรียนเกิดจิตส านึกกตัญญูกตเวทีและเทิดทูนพระคุณ                      
ของแม่ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  อาศัยอ านาจ                                  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39 วรรค 1 ก าหนดให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา                        
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที ่อ านวยการ ก ากับติดตาม ดูแล ประสานงานให้ความสะดวก
ในการจดักิจกรรม ประกอบด้วย 

1.1  นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์ ประธานกรรมการ 
1.2  นายอุทรณ ์ ทองในแก้ว รองประธานกรรมการ 
1.3  นายชูชาติ  ช้องประเสริฐ กรรมการ 
1.4  นางสนธยา  ช้องประเสริฐ กรรมการ 
1.5  นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล กรรมการ 
1.6  นางพิไลวรรณ  เพชรคง กรรมการ 
1.7  นางณภัทร   อ่อนชื่นจิตร กรรมการ 
1.8  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง กรรมการและเลขานุการ 

2.  คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม มีหน้าที่ จัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียน รับผิดชอบ และควบคุม
การด าเนินกิจกรรมทุกขั้นตอนให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน และโรงเรียนมากที่สุด ตามวัตถุประสงค์                          
ของกิจกรรมครั้งนี ้ประกอบด้วย  

 2.1  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ ์ ประธานกรรมการ 
 2.2  นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร กรรมการ 

 2.3  นายทรงวุฒิ  เฉียงลิบ        กรรมการ 
 2.4  นางสาวเจติยา  จันทพันธ์ กรรมการ 
 2.5  คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 
 2.6  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง กรรมการและเลขานุการ 
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 3.  คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน มีหน้าที่ จัดระเบียบนักเรียนในหอประชุมให้เหมาะสม              
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  3.1  นายประวิทย์  ค าศรี ประธานกรรมการ 
  3.2  นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์ กรรมการ 
  3.3  นางสาวออมทอง  สุกรอดรู้ กรรมการ 
  3.4  นางสาวกรุณา  ชุมนวน กรรมการและเลขานุการ   

 4.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดสถานที่ประกอบกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ซึ่งประกอบด้วย
ป้ายวันแม่ โต๊ะหมู่บูชา พานดอกพุ่มมะลิ  พระบรมฉายาลักษณ์ กรวยธูปเทียนแพ และจัดเตรียมโต๊ะ                      
ประดับแจกัน ประกอบด้วย 

 4.1  นายชวลิต  เพชรรัตน์ ประธานกรรมการ 
 4.2  นางสนธยา  ช้องประเสริฐ กรรมการ   
 4.3  นางจิรพันธ์  สินไชย กรรมการ 
 4.4  นายสุวิทย์  จูห้อง กรรมการ 
 4.5  นางพิไลวรรณ  เพชรคง กรรมการ 
 4.6  นางสาวจิราวดี  ไกรเทพ กรรมการ 
 4.7  นางวีรดา ฉุ้นย่อง กรรมการ 
 4.8  คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 
 4.9 นายทรงวุฒิ   เฉียงลิบ กรรมการและเลขานุการ 

 5.  คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ มีหน้าที่ ประดับผ้าระบายสีเหลือง และผ้าระบายสีฟ้า 
ประกอบด้วย 
  5.1  นางวารีย์  วุทธชูศิลป์ ประธานกรรมการ 
  5.2  นางธนาพร  วงศ์อภัย กรรมการ 
  5.3  นางยุพิน  บุญมาก กรรมการ 
  5.4  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง กรรมการ 
  5.5  นางสาวอรรถยา  ล่องตี้ กรรมการ 
  5.6  นางสาวอนิษา  ยาชะรัด กรรมการ 
  5.7  คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 
  5.8  นางอุบล  มายูร กรรมการและเลขานุการ 

  

6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร มีหน้าที่ เป็นพิธีกร เตรียมค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล 
สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ให้เป็นไปตามก าหนดการ ประกอบด้วย   

 6.1  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์ ประธานกรรมการ  
 6.2  นายชูชาติ  ช้องประเสริฐ กรรมการ 

 6.3  นางกษมน  พลเดช กรรมการ (พิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ) 
 6.4  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง กรรมการ 
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 6.5  คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 
 6.6  นายทรงวุฒิ  เฉียงลิบ กรรมการและเลขานุการ 

 7.  คณะกรรมการฝ่ายมอบเกียรติบัตร และมอบชุดนักเรียน  มีหน้าที่ จัดเตรียมเกียรติบัตร                           
และจัดนักเรียนเพื่อรับเกียรติบัตร และชุดนักเรียน ประกอบด้วย 
  7.1  นายทรงวุฒิ   เฉียงลิบ ประธานกรรมการ 
  7.2  นางเพ็ญสุข  เชาวน์วุฒิกุล กรรมการ 
  7.3  นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท้ กรรมการ 
  7.4  นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น กรรมการ 
  7.5  นางสาวปัทมา  ทองแก้ว กรรมการและเลขานุการ 

          8.  คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงและบันทึกภาพ  มีหน้าที่  ติดตั้งเครื่องเสียงและบันทึกภาพ                      
กิจกรรมวันแม่ ประกอบด้วย 

 ๕.1  นางสาวจันทรา  ช านาญดง ประธานกรรมการ 
 ๕.2  นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง กรรมการ 
 ๕.3  นายพนมศักดิ์  บุญมาศ กรรมการและเลขานุการ 

  9.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเพลงพิธีการ มีหน้าที ่จัดเตรียมเพลงเพ่ือในพิธีการ ประกอบด้วย 
  9.1  นางณภัทร   อ่อนชื่นจิตร ประธานกรรมการ 
  9.2  นางสาวเจติยา  จันทพันธ์ กรรมการ 
  9.3  คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 
  9.4  นางสาวจินตนา  สังข์ทอง กรรมการและเลขานุการ 

10. คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล มีหน้าที่ จัดท าแบบประเมินด าเนินการประเมินผล         
และสรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 

 10.1  นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน ประธานกรรมการ 
 10.2  นางสาวเจติยา  จันทพันธ์ กรรมการ 
 10.3  นายทรงวุฒิ  เฉียงลิบ กรรมการ 
 10.๔  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง กรรมการและเลขานุการ 

 
 ทั้งนี้ใหผู้้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยความรับผิดชอบ และเกิดผลดีต่อทางราชการ
ต่อไป 

สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.25๖๒ 
 
 
 

(นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา 



ก าหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 25๖๒ 
ในวันที่ ๙ สิงหาคม  25๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา 

 
พิธีเฉลิมพระเกียรติ  และลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
เวลา  08.30 น.  -  คณะครูนักเรียน พร้อมกันที่หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
เวลา  08.40 น.  -  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา ประธานในพิธีถึงสถานที่ประกอบพิธี 
   -  เพลงมหาฤกษ ์

            -  ประธานในพิธี ไปยังโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์                      
       สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
                ถวายเครื่องราช สักการะ (พานพุ่มดอกไม้) เปิดกรวยกระทงดอกไม้ 
       ธูปเทียนแพ 

-  ประธานลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
                                      พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในสมุดลงนาม                    
       ถวายพระพรชัยมงคล   

-  ประธานในพิธีกล่าวค าถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล 
-  เพลงสรรเสริญพระบารมี ตามด้วยบทเพลงสดุดีพระแม่ไทย 

   -  ครูนักเรียนร่วมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ 
   -  มอบเกียรติบัตร และชุดนักเรียน 

 เวลา  0๙.00 น.  -  ประธานกล่าวให้โอวาท   
 เวลา  0๙.๑0 น.  -  เสร็จพิธี 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  ครูและบุคลากรแต่งกายด้วยเสื้อฟ้า 
      ก าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


