
 
 

   
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
ท่ี  130/25๖3 

เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมต้อนรับ              
***************************************** 

 ด้วยโรงเรียนสามัคคีศึกษา ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับรอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา                     
ในวันท่ี  29  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.25๖3 เวลา ๐๘.๓0 - 1๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา                                            
จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 39 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
ก าหนดให้ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็น ผู้บัง คับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว                             
แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

 

 1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าท่ี อ านวยความสะดวก ดูแล ประสานงาน ให้ค าปรึกษา  
แนะน า สนับสนุน ติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 
  1.1  นางสาวอุไรวรรณ   ทองเสน่ห์  ประธานกรรมการ 
  1.2  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  กรรมการ 
  ๑.3  นายชวลิต  เพชรรัตน์  กรรมการ 
  1.4  นายสุวิทย์  จูห้อง            กรรมการ   
  1.5  นางณภัทร  อ่อนช่ืนจิตร  กรรมการ 
  1.6  นางสาวจันทรา      ช านาญดง  กรรมการ 
  1.7  นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล  กรรมการและเลขานุการ 
     

 2.  คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี มีหน้าท่ี  จัดสถานท่ีในหอประชุม  ติดป้ายไวนิล จัดโต๊ะเก้าอี้ส าหรับแขก 
ผู้มีเกียรติ   โต๊ะลงทะเบียน    โต๊ะวางอาหาร  ตกแต่งแท่นพูดและอื่นๆ  ตามความเหมาะสม   ประกอบด้วย 
  2.1  นายสุวิทย์  จูห้อง   ประธานกรรมการ 
  2.2  นายประวิทย์ ค าศรี   กรรมการ 
  2.3  นายชวลิต  เพชรรัตน์  กรรมการ 
  2.4  นางสาวสุมินตรา หลอดเงิน  กรรมการ 
  2.5  นางสาวเพ็ญฤดี      แด่หวัน   กรรมการ 
  2.6  นายพนมศักดิ์ บุญมาศ   กรรมการ 
  2.7  คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
  2.8  นางวารีย์  วุทธชูศิลป์  กรรมการและเลขานุการ  
 

 3. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  มีหน้าท่ี   รับลงทะเบียนของขวัญ  และประสานฝ่ายพิธีกรในการมอบ
ของขวัญให้เป็นไปอย่างราบรื่น ประกอบด้วย 
  3.1  นางสาวกรุณา ชุมนวน   ประธานกรรมการ 
  3.2  นางสาวลลิตา อินพรม  กรรมการ 
  3.3  นางสาวอนิษา ยาชะรัด  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



 
 
 
 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าท่ี เป็นพิธีกร จัดล าดับกิจกรรมการด าเนินงานให้เป็นตามขั้นตอน
และราบรื่น ประกอบด้วย 
  4.1  นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพิ่มพูน  ประธานกรรมการ 
  4.2  คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
  4.2  นายทรงวุฒิ เฉียงลิบ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 5.  คณะกรรมการฝ่ายออกหนังสือ มีหน้าท่ี ออกหนังสือเชิญ  จัดส่งหนังสือเชิญผู้มีเกียรติมาร่วมงาน                                      
ประกอบด้วย 
  5.1  นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล  ประธานกรรมการ 
  5.2  นายมนิจ      ช่องประเสริฐ  กรรมการ 

5.3  นางสาวขวัญฤทัย จงใจ   กรรมการและเลขานุการ 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าท่ี   ต้อนรับผู้มีเกียรติและอ านวยความสะดวกอื่นๆตามความ
เหมาะสม     ประกอบด้วย    

 6.1  นางณภัทร   อ่อนช่ืนจิตร  ประธานกรรมการ 
 6.2  นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล  กรรมการ 
 6.3  นายชวลิต  เพชรรัตน์  กรรมการ 
 6.4  นายสุวิทย์  จูห้อง   กรรมการ 
 6.5  นางสาวจันทรา ช านาญดง  กรรมการและเลขานุการ   
7. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร มีหน้าท่ี   จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืมอย่างเหมาะสม

เพียงพอในการต้อนรับผู้มีเกียรติ    ประกอบด้วย 
 7.1  นางธนพรรณ   ต้ังธีระสุนันท์  ประธานกรรมการ 
 7.2  นางยุพิน     บุญมาก  กรรมการ 
 7.3  นางจิรพันธ์    สินไชย   กรรมการ 
 7.4  นางสาวออมทอง      สุกรอดรู้  กรรมการ 
 7.5  นางสาวณิชกานต์   วงเวียน  กรรมการ 
 7.6  นางสาวเพ็ญฤดี     แด่หวัน  กรรมการ 
 7.7  นางบุพผา    ชิดเช้ือ   กรรมการ 
 7.8  นางพิไลวรรณ         เพชรคง  กรรมการและเลขานุการ      
8. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมเครื่องเสียง  มีหน้าท่ี ติดต้ังเครื่องเสียง พร้อมในการใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
   8.1  นายประวิทย์ ค าศรี   ประธานกรรมการ 
   8.2  นักเรียนท่ีได้รับมอบหมาย    กรรมการ 
   8.3  นายพนมศักดิ์ บุญมาศ   กรรมการและเลขานุการ 

9. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าท่ี  บันทึกภาพกิจกรรมตลอดการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
  9.1  นางสาวนาตาชา ด้ามทอง   ประธานกรรมการ 
  9.2  นางสาวสุมินตรา หลอดเงิน  กรรมการ 
 
 
 
 



   
    

 10. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ   มีหน้าท่ี  จัดระเบียบการจอดยานพาหนะ และการสัญจรไปมา            
ให้เกิดความปลอดภัย  ประกอบด้วย 
  10.1 นายประวิทย์ ค าศรี   ประธานกรรมการ 
  10.2 ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร   กรรมการ 
  10.3 นายเฉลิม  ชิดเช้ือ   กรรมการ 
  10.4 นางสาวนาตาชา ด้ามทอง   กรรมการและเลขานุการ 
 11.  คณะกรรมการฝ่ายคัดกรอง  มีหน้าท่ี คัดกรองผู้ร่วมงานตามมาตรการการป้องกันและแพรร่ะบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019   ประกอบด้วย 
  11.1  นางจิรพันธ์     สินไชย   ประธานกรรมการ 
  11.2  นักเรียนท่ีได้รับมอบหมาย   กรรมการ 
  11.3  นางสาวเจติยา    จันทพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
  

ท้ังนี้ ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย โดยเคร่งครัด  
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการต่อไป 

 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  26  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 25๖3  

 
           (นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


