
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
ที ่ 167/25๖2 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมวันก าเนิดโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา  25๖2 
***************************************** 

 ด้วยโรงเรียนสามัคคีศึกษา ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันก าเนิดโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 25๖2   
ในวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ.25๖2 เวลา ๐๘.๓0 - 1๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา                                            
จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 39 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว                             
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมวันก าเนิดโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 25๖2 ประกอบด้วยบุคลากร 
ดังต่อไปนี้ 

 

 1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที ่ อ านวยความสะดวก ดูแล ประสานงาน ให้ค าปรึกษา  
แนะน า สนับสนุน ติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 
  1.1  นางสาวอุไรวรรณ   ทองเสน่ห์  ประธานกรรมการ 
  1.2  นายอุทรณ ์          ทองในแก้ว  รองประธานกรรมการ 
  1.3  นายชชูาติ            ช้องประเสริฐ  กรรมการ 
  ๑.๔  นางสนธยา  ช้องประเสริฐ  กรรมการ 
  1.5  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  กรรมการ 
  1.6  นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล  กรรมการ 
  1.7  นางพิไลวรรณ เพชรคง   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.8  นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดสถานที่ประกอบกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย ติดป้ายไวนิล
กิจกรรมวันก าเนิดโรงเรียน แท่นพูดส าหรับประธาน และผู้กล่าวรายงาน ติดตั้งเครื่องเสียง จัดให้มีโต๊ะหมู่บูชา                       
และอาสนะในพิธีสงฆ์  โต๊ะเก้าอ้ีประธาน แขกผู้มีเกียรติ โต๊ะวางปิ่นโตของครูและนักเรียน ตลอดจนดูแล                        
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอประชุม ประกอบด้วย 
  2.1  นายประวิทย์         ค าศรี   ประธานกรรมการ 
  2.2  นายชวลิต  เพชรรัตน์  รองประธานกรรมการ 

2.3  นางอภิวันท์ สกุลทิพย์แท้  กรรมการ 
2.4  นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์  กรรมการ 
2.5  นางกษมน  พลเดช   กรรมการ 

  2.6  นางจิรพันธ ์ สินไชย   กรรมการ 
  2.7  นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล   กรรมการ 
  2.8  นางพิไลวรรณ เพชรคง   กรรมการ 
  2.9  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการ 
  2.10 นายพนมศักดิ์ บุญมาศ   กรรมการ 
  2.11 นายมนิจ  ช่องประเสริฐ  กรรมการ 
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  2.12 นายบุญเรียง แก่นจันทร์  กรรมการ 
  2.13 นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน  กรรมการ 

2.14 นายสุวิทย ์ จูห้อง   กรรมการและเลขานุการ 
2.15 นายทรงวุฒ ิ เฉียงลิบ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3.  คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวที มีหน้าที่ ตกแต่งเวทีให้สวยงานเหมาะสมกับกิจกรรม ประกอบด้วย 
  3.1  นางอุบล  มายูร   ประธานกรรมการ 
  3.2  นายสุวิทย ์  จูห้อง   รองประธานกรรมการ 
  3.3  นางธนาพร  วงศ์อภัย   กรรมการ 
  3.4  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการ 
  3.5  นางสาวเจติยา จันทพันธ์  กรรมการ 

3.6  นางสาวอรรถยา ล่องตี้   กรรมการ 
  3.7  นางสาวจันทรา ช านาญดง  กรรมการ 
  3.8  นางวารีย ์  วุทธชูศิลป์  กรรมการและเลขานุการ 
  3.9  นางสาวอนิษา ยาชะรัด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 4.  คณะกรรมการฝ่ายออกหนังสือเชิญ มีหน้าที่ ออก/จัดส่งหนังสือเชิญผู้มี เกียรติมาร่วมงาน                                    
ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 
  4.1  นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล  ประธานกรรมการ 

4.2  นางสนธยา  ช้องประเสริฐ  รองประธานกรรมการ 
4.3  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  กรรมการ 
4.4  นายประวิทย์ ค าศรี   กรรมการ 
4.5  นายมนิจ  ช่องประเสริฐ  กรรมการ 
4.6  นางสาวณัฐกานต์ เอ่งฉ้วน   กรรมการ 
4.7  นางสาวลลิตา อินพรม   กรรมการ 
4.8  นางพิไลวรรณ เพชรคง   กรรมการและเลขานุการ 

 

 5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ เป็นพิธีกร ก ากับกิจกรรมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น                   
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
  5.1  นายชูชาติ  ช้องประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
  5.2  นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร  รองประธานกรรมการ 
  5.3  นางสาวจันทรา ช านาญดง  กรรมการ 
  5.4  นางสาวจินตนา สังข์ทอง  กรรมการ 
  5.5  นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน   กรรมการและเลขานุการ 
  5.6  นายพนมศักดิ์ บุญมาศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

6. คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา มีหน้าที่ คัดเลือกนักเรียน จัดเตรียม      
เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสามัคคีศึกษา ประกอบด้วย 

 6.1  นายชชูาติ  ช้องประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
 6.2  นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์   รองประธานกรรมการ 
 6.3  นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล  กรรมการ 
 6.4  นายประวิทย์ ค าศรี   กรรมการ 
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 6.5  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการ 
 6.6  นายชวลิต  เพชรรัตน์  กรรมการ 

6.7  นายสุวิทย ์  จูห้อง   กรรมการ 
6.8  นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น   กรรมการ 
6.9 นางพิไลวรรณ เพชรคง   กรรมการ 
6.10 นางสาวเจติยา จันทพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 

 6.11 นางสาวปัทมา ทองแก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

7.  คณะกรรมการฝ่ายเตรียมนักเรียนรับทุนการศึกษา มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายพิธีกร/นักเรียน                   
และควบคุมดูแลนักเรียนเพ่ือด าเนินการมอบทุนการศึกษา ให้เป็นไปด้วยดี ประกอบด้วย 

 7.1  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   ประธานกรรมการ 
 7.2  นางสาวเจติยา จันทพันธ์  รองประธานกรรมการ 
 7.3  นางยุพิน  บุญมาก   กรรมการ 
 7.4  นางสาวอรรถยา ล่องตี้   กรรมการ 
 7.5  นายทรงวุฒ ิ เฉียงลิบ   กรรมการ 
 7.6  นางสาวนาตาชา ด้ามทอง   กรรมการ 
 7.7  นางสาวจันทรา ช านาญดง  กรรมการและเลขานุการ 
 7.8  นางสาวปัทมา ทองแก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 8.  คณะกรรมการฝ่ายศาสนพิธี มีหน้าที่ นิมนต์ รับ – ส่ง พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป และด าเนินกิจกรรม
ด้านศาสนพิธี เนื่องในวันคล้ายวันก าเนิดโรงเรียน ประกอบด้วย 

8.1  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
8.2  นางกษมน  พลเดช   รองประธานกรรมการ 
8.3  นางยุพิน  บุญมาก   กรรมการ 
8.4  นายประวิทย์ ค าศรี   กรรมการ 
8.๕  นายทรงวุฒ ิ เฉียงลิบ   กรรมการและเลขานุการ 
8.๖  นางวีรดา           ฉุ้นย่อง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 9.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่ ต้อนรับผู้มีเกียรติ และศิษย์เก่า ประกอบด้วย 
  9.1  นางสนธยา  ช้องประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
  9.2  นางพิไลวรรณ เพชรคง   รองประธานกรรมการ  
  9.3  นางอภิวันท์ สกุลทิพย์แท้  กรรมการ 
  9.4  นางกษมน  พลเดช   กรรมการ 
  9.5  นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น   กรรมการ 
  9.6  นางสาวออมทอง สุกรอดรู้   กรรมการ 
  9.7  นางสาวจินตนา สังข์ทอง   กรรมการ 
  9.8  นางสาวลลิตา อินพรม   กรรมการ 
  9.9  คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
  9.10 นางสาวกรุณา ชุมนวน   กรรมการและเลขานุการ 
  9.11 นางวารีย์  วุทธชูศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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 10. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารถวายพระ บริการเครื่องดื่ม และอาหาร
กลางวันแก่ผู้มาร่วมงาน ประกอบด้วย 

10.1  นางเพ็ญสุข เชาวน์วุฒิกุล  ประธานกรรมการ 
10.2  นางมาล ี  ศิริกุลพิทักษ์  รองประธานกรรมการ 
10.3  นางอภิวันท ์ สกุลทิพย์แท้  กรรมการ    
10.๔  นางจิรพันธ ์ สินไชย   กรรมการ 
10.๕  นางสาวจิราวดี ไกรเทพ   กรรมการ 
๑๐.๖  นางสาวขวัญฤทัย จงใจ   กรรมการ 
10.7  นางสาวลลิตา อินพรม   กรรมการ 
10.8  นางธนาพร วงศ์อภัย   กรรมการและเลขานุการ 
10.9  นางยุพิน  บุญมาก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  11.  คณะกรรมการฝ่ายควบคุมเครื่องเสียงและบันทึกภาพ มีหน้าที่ ติดตั้งเครื่องเสียง และบันทึกภาพ
ตลอดการจัดกิจกรรมตามเหมาะสม ประกอบด้วย 
   11.1  นางสาวณภัทร อ่อนชื่นจิตร  ประธานกรรมการ 
   11.2  นางสาวจันทรา ช านาญดง  กรรมการ 
   11.3  นางสาวจินตนา สังข์ทอง   กรรมการ 
   11.4  นางสาวนาตาชา ด้ามทอง   กรรมการและเลขานุการ 
   11.5  นายพนมศักดิ์ บุญมาศ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-donation) มีหน้าที ่บันทึกข้อมูล
ของผู้บริจาคทุนการศึกษาผ่านทางระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-donation) ประกอบด้วย 
  12.1  นางพิไลวรรณ เพชรคง   ประธานกรรมการ 
  12.๒  นางสาวณัฐกานต ์ เอ่งฉ้วน   กรรมการ 
  12.๓  นางสาวอนิษา ยาชะรัด   กรรมการและเลขานุการ 

 13. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม มีหน้าที่ จัดท าแบบประเมินผล ประเมินผล                          
และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป ประกอบด้วย 
  13.1  นางสาวกรุณา ชุมนวน   ประธานกรรมการ 
  13.2  นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน  รองประธานกรรมการ 
  13.3  นางจิรัชยา ลิ้มฉุ้น   กรรมการ 
  13.4  นางสาวเจติยา จันทพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
  13.5  นางสาวปัทมา ทองแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยเคร่งครัด  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับทางราชการต่อไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่  29  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖2 

 
           (นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
 
 



ก าหนดการจัดกิจกรรมวันก าเนิดโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา  25๖2 
วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ.25๖2  เวลา ๐๘.๓0 - 1๒.๐๐ น.  

ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
************************************ 

 
เวลา 08.๓0 น.  - คณะศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติ คณะครูและนักเรียนทุกคนพร้อมกัน 
      ที่หอประชุม 
เวลา 08.50 น.  - พิธีกรกล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรม 
เวลา    ๐๙.๐๐  น.  - นายถนัด  ขวัญนิมิต อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา  
      กล่าวถึง ภาพรวมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ของโรงเรียนสามัคคีศึกษา  
      ตลอดจนการขับเคลื่อนและบริหารจัดการภายใน 
เวลา   0๙.๒๐ น.  - นายเสน่ห์  ทองศักดิ์  นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
      กล่าวถึง การบริหารจัดการของสมาคมศิษย์เก่าฯ และการช่วยเหลือให้โอกาส
      ทางการศึกษาแก่นักเรียน 
เวลา   0๙.๔๐ น.  - กิจกรรมมอบทุนการศึกษา จ านวน ๑๐๐ ทุน โดยตัวแทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่น
เวลา   ๑๐.๐๐ น.  - นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา  
      กล่าวขอบคุณ ผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมพิธี และสนับสนุนทุนการศึกษา 
เวลา   ๑๐.๒๐ น.  - นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์ นิมนต์พระสงฆ์ เข้าสู่บริเวณพิธีบนเวที 
      ภายใน หอประชุม  
    - พิธีกรเชิญ นายพิทักษ์  สุวคันธ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
      จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
    - พิธีอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร    
    - พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ าพระพุทธมนต์ 
    - เสร็จพิธี 
เวลา ๑๑.๓๐ น.  - ถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 
เวลา ๑๒.๐๐ น.  - ผู้มีเกียรติทุกท่าน /คณะครู และนักเรียนทุกคนร่วมรับประทาน 
       อาหาร กลางวันภายในหอประชุม 
    - เสร็จสิ้นกิจกรรมช่วงเช้า 
เวลา ๑๓.๐๐ – 16.00 น. - กิจกรรมภาคบ่าย (ฐานการจัดการเรียนการสอนต้านทุจริต ๔ ฐาน) 
  
 
หมายเหตุ - คณะครูแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ 
  - นักเรียนทุกคนแต่งกายชุดนักเรียน 
  - ครปูัทมาและคณะ จัดล าดับนักเรียนเข้าแถวเพื่อรับทุนการศึกษาตามล าดับ 
    
 
 
 
 
 
 
 


