
 
 

                
 

 

 
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 

ที ่ 95 / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา  2563 
---------------------------------------------------------- 

 ด้วยรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ เพ่ือระลึกถึงพระคุณของแม่  
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 
2563 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ตามมาตรฐานที่ 2 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 39 (1) (6) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงขอเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ประจำปีการศึกษา  2563 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 1.1 นายสันติ  มุกดาสนิท   ประธานกรรมการ 

1.2 นายมาโนช  ครอบครอง  รองประธานกรรมการ 
1.3 นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ  กรรมการ 
1.4 นางสาวอภันตรี  ฉลอง  กรรมการ 
1.5 นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์  กรรมการ 
1.6 นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์  กรรมการ 
1.7 นายวรพจน์  กรณวงศ์  กรรมการ 
1.8 นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน  กรรมการ 
1.9 นางสาวสมปอง  พรามเอก  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  อำนวยความสะดวก  ให้คำปรึกษา  ประสานงานในการจัดกิจกรรม 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน   

2.1  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  ประกอบด้วย 
  2.1.1 นายมาโนช  ครอบครอง ประธาน 
  2.1.2 นายสายัณห์  ศรีขวัญ รองประธาน  

2.1.3 นางปฏิมา  บุญล้อม กรรมการ 
  2.1.4 นางวิบูลย์รัตน์  กรณวงศ ์ กรรมการ 

 



 
 

  2.1.5 นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ กรรมการ 
  2.1.6 นายเอนก  จิณารักษ์ กรรมการ 
  2.1.7 นางมัทนา  ครอบครอง กรรมการ 
  2.1.8 นางสาวปัจฉิมา  ศรีคำเวียง กรรมการ 
  2.1.9 นายอุเทน  บำรุงนา  กรรมการ 
  2.1.10 นายชัยพัฒน์  ราญรอน กรรมการและเลขานุการ 
  2.1.11 สมัชชานักเรียน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  1. วางแผนและดำเนินการกิจกรรมพิธีการถวายพระพร 
2. จัดเตรียมกรวยถวายพระพร 
3. ซ้อมและจัดนักเรียนรำถวายพระพร 
4. นิมนต์พระสงฆ์และจัดขั้นตอนในการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
5. สัมภาษณ์แม่ดีเด่น 

2.2  คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกแม่ดีเด่น  ประกอบด้วย 
2.2.1 นายมาโนช   ครอบครอง ประธาน 

  2.2.2 นางสาวสมปอง  พรามเอก รองประธาน 
  2.2.3 นางบุญญารัศมิ ์ จันทคาม กรรมการ 
  2.2.4 นายชัยพัฒน์  ราญรอน กรรมการ 
  2.2.5 นายคำนวน  วงศ์จันทร์ กรรมการ 
  2.2.6 นายศิริพงศ ์ เงินบุคคล กรรมการ 
  2.2.7 นายสายัณห์  ศรีขวัญ กรรมการ 

2.2.8 นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน กรรมการ 
2.2.9 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน  กรรมการ 
2.2.10 นางศศธร  ทองจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
2.2.11 นางสาวเพ็ญภัค  ใจดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. ประสานกับครูที่ปรึกษาเพ่ือเป็นคณะกรรมการการคัดเลือกแม่ดีเด่นห้องละ1 คน  
2. เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและจัดเตรียมตัวแทนแม่ 

2.3  คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรับลงทะเบียน  ประกอบด้วย 
    2.3.1 นางสาวสมปอง  พรามเอก ประธาน 
    2.3.2 นางบุญญารัศมิ ์ จันทคาม รองประธาน 
    2.3.3 นางศศธร  ทองจันทร์ กรรมการ 
    2.3.4 นางฉัตรกมล  ศิริคช กรรมการ 
    2.3.5 นางชบา  เมืองคำ  กรรมการ 
    2.3.6 นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ กรรมการ 
    2.3.7 นางสาวณิชาดา  ปัญจวีณิน กรรมการ  
    2.3.8 นางสาวอุบลวรรณ  ประจง กรรมการ 



 
 

    2.3.9 นางอรวรรณ  นธีนาม กรรมการ 
    2.3.10 นางสาวปรีดาวรรณ วิชาธิคุณ  กรรมการ 
    2.3.11 นางสาวนิตติกา  ศิริยา กรรมการ 
    2.3.12 นางสาวสราลี  งามด ี กรรมการ 
   2.2.13 นางสาวชนัญญา  ช่างตกแต่ง  กรรมการ 
    2.2.14 นางสาวพรกนก  จำเนียร กรรมการ 
    2.3.15 สมัชชานักเรียน  กรรมการ 
    2.3.16นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน กรรมการและเลขานุการ 
    2.3.17 นางสาวเพ็ญภัค  ใจดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่  1. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกแม่ดีเด่น / สูจิบัตร   
  2. จัดทำเกียรติบัตรแม่ดีเด่น มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และรับลงทะเบียนแม่ดีเด่น   
  3. จัดเตรียมดอกมะลิต้อนรับแม่ดีเด่นและครู บุคลากรทางการศึกษา 

2.4  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและปฏิคม  ประกอบด้วย 
  2.4.1 นางสาวใจภักดิ ์ ไชยวัฒน์  ประธาน 
  2.4.2 นางสาวภิรญา  แพทย์รักษา  รองประธาน 
  2.4.3 นางสาวนันทพร  บุญประถม กรรมการ 
  2.4.4 นางชนิดา  รื่นรมย์   กรรมการ 
  2.4.5 นางสาวรัตติยา  จันทคาม  กรรมการ  
  2.4.6 นางสาวอมรรัตน์  ศิริเจริญ  กรรมการ 
  2.4.7 นางสาวสาวิตรี  บุญเรอืง  กรรมการ 
  2.4.8 นางสาวสุวรรณรัตน์ พระศรี  กรรมการ 
  2.4.9 นางสาวชนาธิป  เดชศรี  กรรมการ    
  2.4.10 นางสาวเมธินี  พัดทอง  กรรมการ  
  2.4.11 นางศิรัญญา  วงษ์ซ้ิม  กรรมการ 
  2.4.12 สมัชชานักเรียน   กรรมการ 

2.4.13 นางสาวชลธิชา  กุณฑลบุตร  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   1. จัดเตรียมจตุปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์ที่มารับบิณฑบาต 

2. จัดเตรียมน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ 
3. จัดเตรียมเครื่องดื่มต้อนรับแม่ดีเด่นและให้การต้อนรับ 
4. จัดเตรียมนักเรียนรับบริจาคและจัดเก็บข้าวสาร อาหารแห้งจากพระภิกษุสงฆ์ 

2.5  คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  ประกอบด้วย 
  2.5.1 นายวรพจน์  กรณวงศ์ ประธาน 
  2.5.2 นางสาวสมปอง  พรามเอก รองประธาน 
  2.5.3 นายธนิต  มัชฌิมา  กรรมการ 
  2.5.4 นายศิริพงศ ์ เงินบุคคล กรรมการ 



 
 

  2.5.5 นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ กรรมการ 
  2.5.6 นายอุเทน  บำรุงนา  กรรมการ 
  2.5.7 นายวรุฒ  บุญประเสริฐ กรรมการ 
  2.5.8 นายสรายุทธ  อินทะศรี กรรมการ 
  2.5.9 นายนัฐพล  บุญสละ กรรมการ 
  2.5.10 นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศรี  กรรมการ 
  2.5.11 นายวชิรวิชญ์  แสนธ ิ กรรมการ 
  2.5.12 ภารโรงและแม่บ้าน กรรมการ 

2.5.13 นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  1. จัดเตรียมสถานที่ในการถวายพระพรและพิธีทางศาสนา 

2. จัดแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
3. จัดโต๊ะลงทะเบียน รายงานตัวหน้าห้องสมุด  
4. จัดเก้าอ้ีต้อนรับแม่ใต้ถุนอาคาร 216 ล/55 จำนวน 48 ตัว 
5. จัดโต๊ะให้แม่ยืนใส่บาตรฝั่งหน้าอาคาร 424 ล (พิเศษ)  

2.6  คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์   ประกอบด้วย 
  2.6.1 นายคมกริช  ซ้อนบุญ ประธานกรรมการ 
  2.6.2 นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว รองประธานกรรมการ 
  2.6.3 นายนคร  สร้อยสน  กรรมการ 
  2.6.4 นางสาวปรีดาวรรณ  วชิาธิคุณ  กรรมการ 
  2.6.5 นางสาวอัจฉรา  คำเลิศ กรรมการ  
  2.6.6 นายวชิรวิชญ์  แสนธ ิ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  1. จัดเตรียมเครื่องเสียง 
 2. บันทึกภาพกิจกรรมทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการจัดกิจกรรมบนเว็บไซต์
โรงเรียน 

2.7 คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และแตรวง   ประกอบด้วย 
 2.7.1 นายธนิต  มัชฌิมา  ประธาน 
 2.7.2 นางฉัตรกมล  ศิริคช รองประธาน 
 2.7.3 นายโอฬาร  พาชื่น  กรรมการ 
 2.7.4 นายสรายุทธ  อินทะศรี กรรมการ 
 2.2.5 นายวรุฒ  บุญประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ จัดเตรียมวงศ์มโหรี และขบวนแห่ธงทิวประกอบการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
 2.8  คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยท่ัวไป  ประกอบด้วย 

   2.8.1 นายมาโนช  ครอบครอง ประธาน 
   2.8.2 นายคำนวน  วงศ์จันทร์ รองประธาน 
   2.8.3 นายศิริพงศ์  เงินบุคคล กรรมการ 



 
 

   2.8.4 นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน กรรมการ 
   2.8.5 นายนิกร  คงอินทร์  กรรมการ 
   2.8.6 นางสาวอภิญญา  บุตรพรม กรรมการ 
   2.8.7 นายสรายุทธ  อินทะศรี กรรมการ 
   2.8.8 นายโอฬาร  พาชื่น  กรรมการ 
   2.8.9 นางสาวสุภัทร์ธิดา   ปักษา กรรมการ 
   2.8.10 นายอุเทน  บำรุงนา กรรมการ 
   2.8.11 นายนัฐพล  บุญสละ กรรมการ 
   2.8.12 นายวรุฒ  บุญประเสริฐ กรรมการ  
   2.8.13 นายสมนึก  โสมล  กรรมการ    
   2.8.14 นายชลิต  เสนาะสันต์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   1. ควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยตลอดการดำเนินกิจกรรม 
           2. ดูแลและความอำนวยสะดวกการจราจรให้แก่แม่ดีเด่นที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 2.9  คณะกรรมการฝ่ายวัดผล  และประเมินผล   ประกอบด้วย 
   2.9.1 นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ ประธาน     

2.9.2 นางศศธร  ทองจันทร์      รองประธาน    
2.9.3 นางสาวปัจฉิมา  ศรีคำเวียง  กรรมการ    
2.9.4 นายภาณุวิชญ์  สว่างไสว   กรรมการ   
2.9.5 นางฉัตรกมล  ศิริคช   กรรมการและเลขานุการ    

หน้าที่   1. จัดเตรียมแบบสอบถาม  และประเมินผลกิจกรรม 
2. จัดทำแบบสอบถามและแบบประเมินผล 

 3. จัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเพ่ือเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไปและ
ของโรงเรียนพร้อมทั้งรายงานต่อผู้บริหารทราบ 

 

ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายด้วยความ  วิริยะอุตสาหะ  
เสียสละ  อย่างเต็มความสามารถใช้หลักการดำเนินแบบธรรมาภิบาลให้งานเสร็จตามวัตถุประสงค์เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ  และสถานศึกษาสืบไป 

  

สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
    
 
 
                                             ( นายสันติ มุกดาสนิท ) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 

 
 



 
 

 
กำหนดการ  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา  2563 
วันอังคารที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี  โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 
 

เวลา กิจกรรม ผู้ดำเนินกิจกรรม 

07.20 น. แม่ดีเด่นรายงานตัวที่ห้องสมุด 
- รับประทานอาหารวา่ง 

คณะกรรมการ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

08.00 น. คณะครูและนักเรียนพร้อมกันที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
- กิจกรรมเคารพธงชาติกจิกรรมหน้าเสาธง 
- พระครูเกษมรัตนากรกล่าวสัมโมทนียกถา,ครูอุเทนนำนักเรียนกล่าวคำถวายข้าวสารอาหารแห้ง,และรับ

พรจากพระคุณเจ้า ณ ศาลารัตนคุณ 

ครูเวรประจำวัน 
นายอุเทน  บำรุงนา 

08.20 น. กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
- กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์( กลองยาวและแตรวงนำขบวน )  
- เชิญแม่ร่วมพิธกีิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่หน้าอาคาร 4 และนักเรียนที่ตักบาตรเสร็จแล้ว 

ให้มาเข้าแถวเหมือนเดิม โดยให้แถวนักเรียนที่พาแม่มา 1 แถว พาแม่มานั่งเก้าอีท้ี่เตรียมไว้ 
- เชิญคณะครู บุคลากรทางการศึกษาตัวแทนแม่ดีเด่นแต่ละห้อง ร่วมพิธกีิจกรรมถวายพระพร 

นายมาโนช  ครอบครอง 
นายสายัณห์  ศรีขวัญ 
นายเอนก  จิณารกัษ ์
นายอุเทน  บำรุงนา 
นายโอฬาร  พาชื่น 
นายสรายุทธ  อินทะศร ี
นายวรุฒ บุญประเสริฐ 

09.00 น. ประธาน ( นายสันติ มุกดาสนิท ) 
- ทั้งหมดพร้อมกันที่บริเวณพิธ ีเสภาพระแม่ไทย 

              ประธานในพิธีมาถึง (ทำความเคารพท่านประธานในพิธี) เพลงมหาฤกษ ์
- ประธานและผู้เข้าร่วมพธิียืนตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
- ประธานถวายความเคารพและเปิดกรวยดอกไม้ (ทั้งหมดถวายความเคารพพร้อมกับท่านประธาน) 
- ประธานอา่นคำสดุดีเฉลิมพระเกยีรติ 
- ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ 
- ดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีพระแม่ไทย 2 จบ  
- ประธาน ผู้ร่วมพธิีและตัวแทนนักเรียนลงนามถวายพระพร (นกัเรียนนั่งลง) 
- ตัวแทนนักเรียนรำถวายพระพร 

นายมาโนช   ครอบครอง 
นายชัยพัฒน์  ราญรอน 
นางสาวปัจฉิมา  ศรีคำเวียง 

09.30 น. มอบโล่เกียรติคุณแม่ดีเด่น ปี 2563 
-  ขึ้นรับเป็นคู่ เร่ิมจาก ม.1/1 แล้วเดินไปนั่งที่เดินด้านข้างอาคาร 

นายสายัณห์  ศรีขวัญ 
นายชัยพัฒน์  ราญรอน 

10.00 น. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ 
นางสาวอภันตรี ฉลอง 
นางสาวอัจฉรา คำเลิศ 
นางสาวสุภัทร์ธิดา  ปักษา  
นายเอนก จิณารักษ ์

 มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี กลุ่มบริหารวิชาการ 
12.00 น.      -    พกัรับประทานอาหาร 

 
 หมายเหต ุ - ข้าราชการครู  ใส่ชุดปกติขาว  

 - บุคลากรทางการศึกษา  ใส่ชุดสุภาพโทนสีฟ้า 
  - กำหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


