
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
ที่ 232/25๖๒ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

***************************************** 
         ด้ วย โรง เรียนสามัคคีศึกษา ก าหนดจัด พิธีถวายราชสดุ ดี  พระมหาธีรราชเจ้ า  รัชกาลที่  ๖                             
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ น. ณ หอประชุม                      
โรงเรียนสามัคคีศึกษา เพ่ือเป็นการน้อมร ารึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาท                      
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือไทย เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับพิธี                          
ถวายราชสดุดีพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ ๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 39 วรรค  1 แห่ งพระราชบัญญัติบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546                               
ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว                         
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วยบุคลากรดังต่อไปนี้ 
 

 1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ อ านวยความสะดวก ดูแล ประสานงาน ให้ค าปรึกษา  
แนะน า สนับสนุน ติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 
  1.1  นางสาวอุไรวรรณ   ทองเสน่ห์  ประธานกรรมการ 
  1.2  นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์  รองประธานกรรมการ 
  1.3  นายชวลิต  เพชรรัตน์  กรรมการ 
  1.๔  นางพิไลวรรณ เพชรคง   กรรมการ 
  1.๕  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  กรรมการและเลขานุการ  

 2.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีถวายราชสดุดี ผูกผ้า โต๊ะหมูบูชา
ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เทียน 1 เล่ม ธูป 1 ดอก เชิงเทียน 1 และกระถางธูป 1 ประกอบด้วย 
  2.1  นายประวิทย์ ค าศรี   ประธานกรรมการ 
  2.2  นายชวลิต  เพชรรัตน์  รองประธานกรรมการ 

2.3  นางธนาพร  วงศ์อภัย   กรรมการ 
  2.๔  นางอภิวันท์ สกุลทิพย์แท้  กรรมการ  
  ๒.๕  นางสาวอรรถยา ล่องตี้   กรรมการ 

  ๒.๖  นางสาวจันทรา ช านาญดง  กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการถวายราชสดุดี  มีหน้าที่  เตรียมเอกสารค ากล่าวรายงาน/ค ากล่าว          
ให้โอวาท ฝึกซ้อมพิธี พร้อมวงดุริยางค์และควบคุมลูกเสือในการด าเนินการจัดพิธีถวายราชสดุดี ให้เป็นไปตาม
ก าหนดการ ประกอบด้วย 
  ๓.1  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
  ๓.2  นายสุวิทย ์  จูห้อง   รองประธานกรรมการ 

๓.3  นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น     กรรมการ 
  ๓.๔  นายพนมศักดิ์/... 
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  ๓.๔  นายพนมศักดิ์ บุญมาศ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 ผู้ก ากับลูกเสือ – เนตรนารี ระดับ ม.๑ ประกอบด้วย 
  ๑.  นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท้  ผู้ก ากับ 
  ๒.  นายประวิทย์  ค าศรี   ผู้ก ากับ 
  ๓.  นายชวลิต  เพชรรัตน์  ผู้ก ากับ 
  ๔.  นางสาวออมทอง สุกรอดรู้   ผู้ก ากับ 
  ๕.  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   ผู้ก ากับ 
  ๖.  นางสาวจันทรา ช านาญดง  ผู้ก ากับ 
 ผู้ก ากับลูกเสือ – เนตรนารี ระดับ ม.๒ ประกอบด้วย 

  ๑.  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  ผู้ก ากับ 
  ๒.  นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์  ผู้ก ากับ 
  ๓.  นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น   ผู้ก ากับ 
  ๔.  นายสุวิทย ์  จูห้อง   ผู้ก ากับ 
  ๕.  นางพิไลวรรณ เพชรคง   ผู้ก ากับ 
  ๖.  นางสาวเจติยา จันทพันธ์  ผู้ก ากับ 
ผู้ก ากับลูกเสือ – เนตรนารี ระดับ ม.๓ ประกอบด้วย 

 ๑.  นางธนาพร  วงศ์อภัย   ผู้ก ากับ 
 ๒.  นางกษมน  พลเดช   ผู้ก ากับ 
 ๓.  นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน   ผู้ก ากับ 
 ๔.  นายทรงวุฒ ิ  เฉียงลิบ   ผู้ก ากับ 
 ๕.  นางสาวอรรถยา ล่องตี้   ผู้ก ากับ 
 ๖.  นางสาวนาตาชา ด้ามทอง   ผู้ก ากับ 

๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพวงมาลา  มีหน้าที่  จัดหา จัดท าพวงมาลาของลูกเสือ ชั้น ม. 1 
จ านวน 1 พวง ชั้น ม.๒ จ านวน ๑ พวง ชั้น ม.๓ จ านวน ๑ พวง จัดเตรียมพวงมาลาเพ่ือถวายราชสดุดีในนาม    
ของประธานในพิธี ๑ พวง และพวงมาลัย ๑ พวง ประกอบด้วย 

 ๔.๑  นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ ์  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นางพิไลวรรณ เพชรคง   รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการ 
 ๔.๔  นางสาวนาตาชา ด้ามทอง   กรรมการและเลขานุการ 

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพการท ากิจกรรมปรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์               
แต่ละระดับ ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 
  ๕.1  นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร  ประธานกรรมการ 
  ๕.2  นายพนมศักดิ์ บุญมาศ   กรรมการ 
  ๕.๓  นางสาวนาตาชา ด้ามทอง    กรรมการและเลขานุการ 

๖.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมพิธีประดับยศ มีหน้าที่ ฝึกซ้อมและจัดเตรียมขบวนแถวการเข้าพิธี
ประดับยศให้กับลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ม. ๑ ประกอบด้วย 

 ๖.๑  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ ์  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒  นายทรงวุฒิ/... 
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 ๖.๒  นายทรงวุฒิ เฉียงลิบ   รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓  นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น   กรรมการ 
 ๖.๔  นางสาวจันทรา ช านาญดง  กรรมการและเลขานุการ 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม  มีหน้าที่ จัดท าแบบประเมินผลและวิเคราะห์             
ผลการประเมิน เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป ประกอบด้วย 
  ๗.1  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ ์  ประธานกรรมการ 
  ๗.2  นางศวรรณรัตน์ เพ่ิมพูน   รองประธานกรรมการ   
  ๗.๓  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการ 
  ๗.๔  นางสาวเจติยา จันทพันธ์  กรรมการและเลขานุการ     
    

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการต่อไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.25๖๒ 

 
        (นางสาวอุไรวรรณ   ทองเสน่ห์) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
 


