
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 

ท่ี 10 / 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรยีนช านาญสามัคคีวิทยา  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
-------------------------------------------------------- 

ด้วย โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา จะด าเนินการจัดต้ังสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน เสริมสร้างความรกัและความผูกพันของศิษยเ์ก่า  
(ลูกน้ าเงิน-เหลือง) สบืสานความสัมพันธ์ สนบัสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าช่ือเสียงเกียรติยศของศิษย์เก่า 
โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา และรกัษา เผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติภูมิของโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
ให้สถาพรสบืไป โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยาจงึได้ก าหนดจดัประชุมตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 ข้ึน ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
เกษมรัตนากร จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชกา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553 และมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิม่เติม ( ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ. 2553 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมตวัแทนศิษย์เก่าโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้   

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1.1 นายสันติ  มุกดาสนิท  ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวเขมจริัฎฐ์  ภัทร์จิโรจนก์ุล  รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสาวฉัตรกมล   ใจช่วย    กรรมการ 
1.4 นายบุญส่ง    พุ่มบาน   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ดูแล  ให้ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหา  ให้การจัดกจิกรรมด าเนินไปด้วยความ  
            เรียบร้อยและมปีระสทิธิภาพ 
 2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
  2.1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  ประกอบด้วย 
   2.1.1 นายมาโนช  ครอบครอง ประธาน 
   2.1.2 นายสายัณห์  ศรีขวัญ  รองประธาน 
   2.1.3 นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ  กรรมการ 
   2.1.4 นางสาวสมปอง พรามเอก  กรรมการ 
   2.1.5 นายชัยพัฒน์  ราญรอน  กรรมการและเลขานุการ 
   2.1.6 นางสาวภิรญา แพทย์รักษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี เป็นพิธีกรในการด าเนินงานตลอดกิจกรรม 
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  2.2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับศิษย์เก่า  ประกอบด้วย 
   2.2.1 นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ  ประธาน 
   2.2.2 นางศศธร  ทองจันทร ์ รองประธาน 
   2.2.3 นางสายชล  ต่ายนิล  กรรมการ 
   2.2.4 นางจุฑาภัทร ์ ประกอบกจิ กรรมการ 
   2.2.5 นายธนิต  มัชฌิมา  กรรมการ 
   2.2.6 นางนิตยา  อภิญ  กรรมการ 
   2.2.7 นายชลิต  เสนาะสันต์ กรรมการ 
   2.2.8 นางสาวจงจินทร ์ บัวเผื่อน  กรรมการและเลขานุการ 
   2.2.9 นางสาวอุมาพร เช่ียวณรงค์กร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี  ต้อนรับศิษย์เก่าที่มาร่วมประชุม 
  2.3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานท่ี  ประกอบด้วย 
   2.3.1 นายวรพจน ์  กรณวงศ์  ประธาน 
   2.3.2 นายศิริพงศ์   เงินบุคคล รองประธาน 
   2.3.3 นายธนิต    มัชฌิมา  กรรมการ 
   2.3.4 นางสาวเพลินจิตร   นาบุญ  กรรมการ 
   2.3.5 นายอุเทน    บ ารุงนา  กรรมการ 
   2.3.6 นายวรุฒ    บุญประเสริฐ กรรมการ 
   2.3.7 นายสรายุทธ   อินทะศร ี กรรมการ 
   2.3.8 นายนัฐพล    บุญสละ  กรรมการ 
   2.3.9 นายวชิรวิชญ์   แสนธิ  กรรมการ 
   2.3.10 ภารโรงและแม่บ้าน   กรรมการ 
   2.3.11 นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศร ี  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าท่ี จัดเตรียมสถานที่ ศูนย์เทคโนโลยกีารศึกษา เกษมรัตนกร 
  2.4 คณะกรรมการฝ่ายจดวาระการประชุม  ประกอบด้วย 
   2.4.1 นางสาวจงจินต์ บัวเผื่อน  ประธาน 
   2.4.2 นางศศธร  ทองจันทร ์ รองประธาน 
   2.4.3 นางสาวบุญญารัศมิ ์ จันทคาม  กรรมการ 
   2.4.4 นางสาวอุมาพร เช่ียวณรงค์กร กรรมการ 
   2.4.5 นางสาวรุ่งนภา ดอนเงิน  กรรมการและเลขานุการ 
   2.4.6 นางสาวเพ็ญภัค ใจด ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี 1. เตรียมวาระการประชุม 
 2. จัดท า Power Point ในการน าเสนอ 
 3. จดวาระการประชุม 
 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  2.5 คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง  ประกอบด้วย 
   2.5.1 นางสาวนันทพร บุญประถม ประธาน 
   2.5.2 นางสาวสมปอง พรามเอก  รองประธาน 
   2.5.3 นางบุญญารัศมิ ์ จันทคาม  กรรมการ 
   2.5.4 นางสาวสุวรรณรัตน์ พระศร ี  กรรมการ 
   2.5.5 นางสาวสาวิตร ี บุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ 
   2.5.6 นางสาวเพ็ญภัค ใจด ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี จัดเตรียมอาหารว่างให้แกผู่ร้่วมประชุม 
  2.6. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร  ประกอบด้วย 
   2.6.1 นางศศธร  ทองจันทร ์ ประธาน 
   2.6.2 นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ  รองประธาน 
   2.6.3 นางสายชล  ต่ายนิล  กรรมการ 
   2.6.4 นางสาวจงจินต์ บัวเผื่อน  กรรมการ 
   2.6.5 นางสาวอุมาพร เช่ียวณรงค์กร กรรมการ 
   2.6.6 นางสาวสุวรรณรัตน์ พระศร ี  กรรมการ 
   2.6.7 นางสาวเพ็ญภัค ใจด ี  กรรมการและเลขานุการ 
   2.6.8 นางสาวสาวิตร ี บุญเรือง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี 1. จัดเตรียมเอกสารบันทกึค าให้การของบุคคลผูจ้ะเป็นกรรมการของสมาคม 
 2. จัดเตรียมใบลงทะเบียนผู้ร่วมประชุม 
 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2.7 คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  ประกอบด้วย 
   2.7.1 นายนคร  สร้อยสน  ประธาน 
   2.7.2 นายคมกริซ  ซ้อนบุญ  รองประธาน 
   2.7.3 นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรช่ัว กรรมการ 
   2.7.4 นางสาวอัจฉรา ค าเลิศ  กรรมการ 
   2.7.5 นายวชิรวิชญ์ แสนธิ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี 1. เตรียมอปุกรณ์โสตทัศนศึกษา 
 2. บันทึกภาพการจัดประชุมทัง้ภาพนิ่งและภาพเคลือ่นไหวเพื่อเผยแพร่ข้อมลูการจัดกิจกรรม 
บนเวปไซต์ของโรงเรียน  
  2.8 คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการด าเนินการประชุม  ประกอบด้วย 
   2.8.1 นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ  ประธาน 
   2.8.2 นางศศธร  ทองจันทร ์ รองประธาน  
   2.8.3 นางสาวภิรญา แพทย์รักษา กรรมการ 
   2.8.4 นางสาวอุมาพร เช่ียวณรงค์กร กรรมการและเลขานุการ 
   2.8.5 นางสาวเพ็ญภัค ใจด ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าท่ี จัดท ารปูเล่มสรปุผลการด าเนินการประชุมเพื่อเก็บเป็นข้อมลูสารสนเทศของโรงเรียนพร้อมทัง้รายงาน 
            ต่อผู้บรหิารทราบ   
  

 ขอให้กรรมการที่ได้รบัการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ   
เสียสละและสามัคคี  เพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมครัง้นีส้ าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

  สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ( นายสันติ มุกดาสนิท )   
ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
 


