
 

ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
ที่   ๒๘/ 256๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมแสดงควำมยินดีกับควำมส ำเร็จ 
                      ในกำรศึกษำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6 

…………………………………………………………………… 
ด้วยงานแนะแนว    โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา    ได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ในโอกาสส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ  ต่อความส าเร็จด้านการเรียนและมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลา  ส่งเสริมให้เกิด
ความรักและศรัทธาต่อโรงเรียน ก าหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่  14  กุมภาพันธ์  2563  ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี 

เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอ านาจตาม
มาตรา  39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย   
1.1  นายสันติ    มุกดาสนิท    ประธานกรรมการ 
1.2  นายมาโนช  ครอบครอง              กรรมการ 
1.3  นายวรพจน์  กรณวงศ์  กรรมการ 
1.4  นางสาวใจภักดิ ์ ไชยวัฒน์  กรรมการ 
1.5  นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ วางแผนการท างาน  ก ากับ  นิเทศติดตาม ดูแล  อ านวยความสะดวก  ให้ค าปรึกษาและประสานงาน
ในการจัดกิจกรรม  ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย   
2.1   นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ   ประธานกรรมการ 
2.2   นายมาโนช  ครอบครอง  รองประธานกรรมการ 
2.3   นายสายัณห์   ศรีขวัญ   กรรมการ 
2.4   นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ  กรรมการ 
2.5   นางนิตยา   อภิญ   กรรมการ 
2.6   นางกานต์สิรี   มาตย์วิเศษ  กรรมการ 
2.7   นางมัทนา   ครอบครอง  กรรมการ 
2.8   นายวรุฒ   บุญประเสริฐ  กรรมการ 
2.9   นายคมกริช ซ้อนบุญ   กรรมการ 
๒.๑๐ นายก้องเกียรติ  ทองอ้น   กรรมการ 



2.1๑ นางสาวปัทมา   ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวพิราวรรณ์   ศรีสัตย์   กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวณิชาดา      ปญัจวีณิน  กรรมการ 

          ๒.๑๔ นางสาวกิ่งกาญจณา สุวรรณโชติ             กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ๑. ติดตาม  ประสานงาน  และตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาใน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
  ๒. จัดเตรียมช่อดอกไม้ส าหรับมอบให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เพ่ือให้ 

กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๓. ดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อย  ตั้งแตเ่วลา  08.00 - 09.00 น.  ของ 

วันที่  14  กุมภาพันธ์  2563               

     ๓.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่  ประกอบด้วย 
3.1 นายวรพจน์    กรณวงศ์     ประธานกรรมการ 
3.2 นางศศธร    ทองจันทร์  รองประธานกรรมการ 
3.3 นายธนิต               มัชฌิมา  กรรมการ 
3.4 นายศิริพงศ์    เงินบุคคล  กรรมการ 
3.5 นางสาวกัญญ์วรา    อักษรเสือ  กรรมการ 
3.6 นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศรี  กรรมการ 
3.7 นักการภารโรงและแม่บ้าน   กรรมการ 
3.8 นางสาวเพลินจิตร   นาบุญ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  จัดเตรียมสถานที่  ป้ายต่าง ๆ และซุ้ม  บนเวที ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับ 

ความส าเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6    
 

     ๔.  คณะกรรมกำรโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 
๔.๑  นายคมกริช           ซ้อนบุญ   ประธานกรรมการ 
๔.๒  นายนคร             สร้อยสน   กรรมการ 
๔.๓  นายจักรพงษ์        ทิ้งมิตรชั่ว  กรรมการ 
๔.๔  นายวชิรวิชญ์        แสนธิ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  1.   จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง 

  2.   บันทึกภาพตลอดการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีในความส าเร็จในการศึกษา 
 

     ๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  ประกอบด้วย 
5.1  นายสายัณห์   ศรีขวัญ   ประธานกรรมการ 
5.2  นางมัทนา              ครอบครอง  รองประธานกรรมการ 
5.3  นายมาโนช    ครอบครอง  กรรมการ 
5.4  นางสาวพิราวรรณ์     ศรีสัตย์            กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ เป็นพิธีกรในการด าเนินงานตลอดกิจกรรม 

 



     ๖.  คณะกรรมกำรประเมินผล  ประกอบด้วย 
๖.๑  นางสาวกิ่งกาญจณา  สุวรรณโชต ิ  ประธานกรรมการ 
๖.๒  นางสาวณิชาดา       ปญัจวีณิน    กรรมการ 
๖.๓  นางสาวลาวัณย์     เอ่ียมจ ารัส    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  1.  จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม 

                       2.  ส ารวจความคิดเห็นของครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
                       3.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 

ทั้งนี ้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ด้วยความวิริยะ  
เสียสละ อย่างเต็มความสามารถ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป 

สั่ง  ณ  วันที่   ๔  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2563 

   

                                                               
                                                                                         (นายสันติ  มุกดาสนิท)           

                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
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