
 
 
 

 

  ค าสั่ง โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
ที ่ ๑๔๘ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับรองผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
------------------------------------------------- 

 ตามท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้มีค าสั่งย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการประจ าปี 
๒๕๖๓ โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาได้เห็นสมควรให้จัดกิจกรรมรับ    
และอ าลาเพ่ือเป็นเกียรติ เสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการครู  เพ่ือการจรรโลงวัฒนธรรมองค์กร โดยก าหนดให้จัด
กิจกรรมในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น  อาศัยความตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายสันต ิ  มุกดาสนิท   ประธานกรรมการ 

๑.๒ นายมาโนช       ครอบครอง   รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ นางสาวใจภักดิ์   ไชยวัฒน์   กรรมการ 
  ๑.๔ นางจันทร์ฉาย   ศรีขวัญ    กรรมการ 
  ๑.๕ นายวรพจน์    กรณวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๖ นางสาวจงจินต ์ บัวเผื่อน    กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ อ านวยการและให้การสนับสนุนการด าเนินการให้เป็นไปและเกิดผลตามวัตถุประสงค์ 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 
   ๒.๑. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
    ๑. นายวรพจน์    กรณวงศ์ ประธานกรรมการ 

๒. นายศิริพงศ์    เงินบุคคล รองประธานกรรมการ 
๓. นางอรวรรณ   นธีนาม  กรรมการ 

    ๔. นางสาวปัจฉิมา   ศรีค าเวียง กรรมการ 
๕. นางสาวเพลินจิตร   นาบุญ  กรรมการ 

    ๖. นางสาวแสงรวี  บุญพิทักษ์ กรรมการ 
    ๗. นางสาวปรีดาวรรณ   วิชาธิคุณ  กรรมการ 
    ๘. นางสาวณิชาดา  ปัญจวีนิน กรรมการ 
    ๙. นายสรายุทธ   อินทะศรี กรรมการ 
    ๑๐. นายภาณุวิชญ์   สว่างไสว กรรมการ 
    ๑๑. นายนัฐพล    บุญสละ  กรรมการ 
    ๑๒. นายวรุฒ    บุญประเสริฐ กรรมการ 
    ๑๓. นายวชิรวิชญ์   แสนธิ  กรรมการ 
    ๑๔. นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศรี  กรรมการ 
    ๑๕. นักการภารโรงทุกท่าน  กรรมการ 
    ๑๖. นายธนิต    มัชฌิมา  กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๗. นายอุเทน    บ ารุงนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่ในกิจกรรมต้อนรับรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   ๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางสาวอภันตรี   ฉลอง  ประธานกรรมการ 
๒. นางจันทร์ฉาย    ศรีขวัญ  รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวจงจินต์   บัวเผื่อน  กรรมการ    

    ๔. นายคมกริช  ซ้อนบุญ  กรรมการ 
    ๕. นายสายัณห์  ศรีขวัญ  กรรมการ 
    ๖. นางสัจจา  ช่างต่อ  กรรมการ 
    ๗. นางมัทนา  ครอบครอง กรรมการ 
    ๘. นางจุฑา  ประกอบกิจ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ จัดท าหนังสือเชิญแขก ตลอดจนให้การต้อนรับชุมชน แขกที่มาร่วมแสดงความยินดี 

๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ 
๑. นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว ประธานกรรมการ 
๒. นายสายัณห์    ศรีขวัญ  รองประธานกรรมการ 

    ๓. นายชัยพัฒน์   ราญรอน กรรมการและเลขานุการ  
    ๔. นางสาววิลาวัลย์   เกียรติถนอมกิจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 ๒. เป็นพิธีกรด าเนินรายการ โดยสอดคล้องกับกิจกรรม 
   ๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายของขวัญของที่ระลึก 

๑. นางสาวใจภักดิ ์ ไชยวัฒน์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกาญจนา วงศ์อินทร์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวภิรญา  แพทย์รักษา กรรมการ 

    ๔. นางสาวรัตติยา จันทคาม กรรมการ 
    ๕. นางสาวชลธิชา กุณฑลบุตร กรรมการ   
    ๖. นางสาวอมรรัตน์ ศิริเจริญ  กรรมการ 
    ๗. นางสาวชนาธิป เดชศรี  กรรมการ 
    ๘. นางสาวสาวิตร ี บุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ 
    ๙. นางสาวเพ็ญภัค  ใจดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ จัดเตรียมของที่ระลึก 

๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง 
 ๑. นางสาวนันทพร บุญประถม ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสราล ี งามดี  กรรมการ 
 ๓. นางชนิดา  รื่นรมย์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  จัดเตรียมอาหารว่าง 
๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นางสาวภิรญา   แพทย์รักษา ประธาน 
    ๒. นางชบา  เมืองค า  รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสาวรัตติยา จันทคาม กรรมการ 
หน้าที ่ ๑. จัดสรรงบประมาณใช้ในการด าเนินการ 
 ๒. ควบคุมการเบิก-จ่าย ในการจัดกิจกรรม 
 ๓. ท าบัญชีสรุปรายรับ-รายจ่ายของกิจกรรม  



 ๔. รวบรวมเอกสารทางการเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิก-จ่าย 
๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายสื่อโสตทัศนบริการ 

๑. นายนคร  สร้อยสน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอภันตรี ฉลอง  รองประธานกรรมการ 
๓. นายคมกริช  ซ้อนบุญ  กรรมการ 

    ๔. นางสาวอัจฉรา   ค าเลิศ  กรรมการ 
    ๕. นายวชิรวิชญ์   แสนธิ  กรรมการ 
    ๖. นายวรุฒ  บุญประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 
    ๗. นายจักรพงษ์   ทิ้งมิตรชั่ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้าที ่ ๑. ติดตั้ง ให้บริการแสงสีเสียงและถ่ายภาพ 
 ๒. จัดท าวีดิทัศน์ น าเสนอข้อมูลประวัติรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

๑.๘ คณะกรรมการงานจราจร 
๑. นายสุรเดช  สอนภักดิ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายชลิต  เสนาะสันต์ รองประธานกรรมการ 

    ๓. นายลิขิต  ฟุ้งขจร  กรรมการและเลขานุการ 
    ๔. นายนิกร  คงอินทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้าที ่ ด าเนินความสะดวกในการหาที่จอดรถ 

๒. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 
๒.๑ นางกานต์สิรี   มาตย์วิเศษ ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวจิรนันท ์ ชั้นชาติ  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายภาณุวิชญ ์ สว่างไสว กรรมการ 

  ๒.๔ นางสาวลลิตา รสธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๕ นางสาวเมธินี  พัดทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ สรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศน าเสนอคณะกรรมการ 
ฝ่ายอ านวยการ 
 

 ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
และเกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 

  สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                                                 
                                                             ( นายสันติ  มุกดาสนิท ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา        
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำร 

วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 
ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 

 
เวลา 12.45 น.   สภานักเรียนและคณะครูต้อนรับบริเวณหน้าศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  

  โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
เวลา 13.09 น.   พิธีการต้อนรับ ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 

- น าเสนอวีดีทัศน์ ประวัติและผลงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
- นาย.........................................ประธาน/ผอ...............................................  
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” กล่าวส่งและมอบช่อดอกไม้กับ รองผู้อ านวยการบุญส่ง พุ่มบาน 
- นาย.........................................ประธาน/ผอ...............................................  
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา กล่าวส่งและมอบช่อดอกไม้กับรองผู้อ านวยการ  
นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจนก์ุล  
- นาย.........................................ประธาน/ผอ...............................................  
โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา กล่าวส่งและมอบช่อดอกไม้และกล่าวรับรองผู้อ านวยการทั้ง ๓ ท่าน 
- ผอ. สันติ มุกดาสนิท ประธานสหวิทยาเขตระยอง 2 กล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ 
- รองผู้อ านวยการทั้ง ๓ ท่าน กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ 
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
- เสร็จพิธี 

 
หมำยเหตุ : เสื้อเหลืองโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


