
                  
                                                                                                                              

 
 
 

 ค าสั่งโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา   
ท่ี  ๙๗ /๒๕๖๕ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา  
ครบรอบ ๖๕ ปี 

................................................... 
  ด้วย โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา จัดให้มี
การท าบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา ครบรอบ ๖๕ ปี ในวันศุกร์ท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ต้ังแต่เวลา ๐๗.๕๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์กีฬาและกิจกรรมโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา เพื่อความเป็นศิริมงคล              
และท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ท่ีมีอุปการะคุณแก่โรงเรียนซึ่งล่วงลับไปแล้วตามประเพณีท่ีเคยปฏิบัติ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตุประสงค์ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
เรื่อง การบริหารงานบุคคล จึงแต่งต้ังบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย 
   ๑. นายส ารวย       วัฒนวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวสุภารัตน์   อึ้งถาวรดี รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ      รองประธานกรรมการ           
   ๓. นางวิไลวรรณ        สุดโลก             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ กรรมการ 
   ๔. นายณฐพร          หลากสุขถม       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
   ๕. นางสาวเชวงจิต น้อยวงศ์           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร อ านวย
ความสะดวกให้ฝ่ายต่างๆ ก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 ๒.๑. คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์     คณะกรรมการประกอบด้วย 
    ๑. นางระหง  มาเจริญ  ประธานกรรมการ 
     ๒. นายประสิทธิ์        โภควัฒนสกุล รองประธานกรรมการ            
     ๓. นางพรทิพย ์  ทาสี  กรรมการ 
     ๔. นางสาวพัสตราภรณ์   ฉัตรทอง           กรรมการ 
  ๕. นางสาวปภาอร      ศรีสอน  กรรมการ 

๖. นางสาวอมราพร   อิงคนินันท์ กรรมการ 
๗. นายธนกิจ          นุกิจ  กรรมการ 
๘. นายภาณุวิชญ์     ประภาสอน กรรมการ 
๙. นางสาวพิชญาภัค โปร่งจิต  กรรมการ 

๒/๑๐.นางสาวหยาดพิรุณ... 
   



๒ 

 

 
 

๑๐. นางสาวหยาดพิรุณ ล่ิมสุวรรณ กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวนิสาชน หมายสุข กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวสาธิยา        อ าลา  กรรมการ 

๑๓. นายนพเก้า  กล่ินเผ่น  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ จัดโต๊ะหมู่บูชา, ด าเนินพิธีทางศาสนา, นิมนต์พระ, ประสานงานยานพาหนะ ดูแลรับ- ส่ง 
พระสงฆ์ จ านวน ๙ รูป,จัดเตรียมดอกไม้และซองจตุปัจจัย,จัดหาเจ้าภาพพร้อมจัดเตรียมปิ่นโตและเครื่องไทยธรรม  
 

๒.๒. คณะกรรมการจัดสถานที่     ประกอบด้วย 
    ๑. นางสาวณีระชา โพธิ์บัว  ประธานกรรมการ 
     ๒. นายพงศ์นรินทร ์ ภุมรินทร์ รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวหยาดพิรุณ ล่ิมสุวรรณ กรรมการ           
     ๔. นายวีระกิจ           นิตย์กระโทก กรรมการ 

๕. นายณัฐกันตร์      แก่นจ าปา กรรมการ 
๖. นางสาวสุพรรษา สนด า  กรรมการ 
๗. นายจักรพงษ ์  สมบูรณ์  กรรมการ 
๘. นางสาวสรัญญา สนด า  กรรมการ 
๙. นางสาวนิสาชน หมายสุข กรรมการ 
๑๐. นางสาวอัญชลี        กันศล  กรรมการ 
๑๑. ลูกจ้างช่ัวคราวและลูกจ้างประจ าทุกคน กรรมการ 

     ๑๒. นายอรรถพล ภูมิลักษณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานท่ีในการด าเนินกิจกรรม จัดเตรียมชุดบูชาพระพุทธรูปโรงเรียน, ศาลพระภูมิ, 
ศาลตายาย, อาสนะสงฆ์, จัดเตรียมน้ าปานะถวายพระสงฆ์ ๙ รูป, รูปถ่ายผู้มีอุปการะคุณผู้ล่วงลับ, ขันน้ ามนต์,   
ชุดกรวดน้ า, จัดวนด้ายสายสิญจน์รอบบริเวณศูนย์ประชุมฯและโดมเอนกประสงค์  

 

๓. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 
    ๑. นายวีระกิจ  นิตย์กระโทก ประธานกรรมการ 
     ๒. นายณัฐกันตร์  แก่นจ าปา รองประธานกรรมการ           
     ๓. นายอรรถพล  ภูมิลักษณ์ กรรมการ 
     ๔. นายพงศ์นรินทร ์ ภุมรินทร์ กรรมการ 

๕. นางสาวพรรษรัตน ์ พรมมินทร ์ กรรมการ 
๖. นางสาวรัตนาภรณ์ พรลัคนาสกุล กรรมการ 
๗. นางสาวกัญญา       ทิพย์จันทร์ กรรมการ 
๘. นางสาวอโณทัย ศรนิกร  กรรมการ 

     ๙. นายจักรพงษ ์  สมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ดูแลระบบเครื่องเสียง ไมโครโฟน เทคโนโลยีให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   
และบันทึกภาพกิจกรรมตลอดงาน      

 
๓/๔.คณะกรรมการ... 



๓ 

 

 
 

 ๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์     ประกอบด้วย 
    ๑. นางศิวลักษณ์  เจือจุล  ประธานกรรมการ 
     ๒. นายปัณณวิชญา บัวงาม  รองประธานกรรมการ           
     ๓. นางศิริลักษณ์  เบ็ญจทรัพย์ กรรมการ 
     ๔. นางสาวธีมาพร สลุงสุข  กรรมการ 
  ๕. นายพูลศักดิ์  โพธิ์ทอง  กรรมการ 

๖. นางสาวรัตนาภรณ์ พรลัคนาสกุล กรรมการ 
๗. นางสาวพิณรัตน์ ทุ้ยแป  กรรมการ 

     ๘. นางสาวธนภร  เช้ือรื่น  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ด าเนินการก ากับพิธีการและเป็นพิธีกร, จัดเตรียมพาน, ค ากล่าวรายงาน, ค ากล่าวเปิดงาน, 

ประสานงานเตรียมรายช่ือแขกผู้มีเกียรติถวายดอกไม้และจตุปัจจัย, จัดเตรียมรายช่ือเจ้าภาพถวายปิ่นโตและเครื่อง
ไทยธรรม, จัดท าป้ายไวนิลติดบนเวทีศูนย์ประชุมฯ และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 

  

๕. คณะกรรมการฝ่ายเชิญแขกผู้มีเกียรติ     คณะกรรมการประกอบด้วย 
    ๑. นางสาวสุภารัตน์ อึ้งถาวรดี ประธานกรรมการ 
     ๒. นางวิไลวรรณ  สุดโลก  รองประธานกรรมการ           
     ๓. นายณฐพร  หลากสุขถม กรรมการ 
     ๔. นางระหง  มาเจริญ  กรรมการ 

๕. นางสุณี  ตุ้มทอง  กรรมการ 
๖. นายมงคล  อ่อนละมัย กรรมการ 
๗. นางสาวณีระชา โพธิ์บัว  กรรมการ 
๘. นางสมทรง  พฤศจันทร์ กรรมการ 
๙. นางวารินทร ์  จงธรรม ์ กรรมการ 
๑๐. นายภาณุวัฒน์ หังษา  กรรมการ 

     ๑๑. นางสาวเชวงจิต น้อยวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ประสานงาน ท าหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติและต้อนรับ อ านวยความสะดวกในกิจกรรม 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม     ประกอบด้วย 
    ๑. นางสาวหยาดพิรุณ ล่ิมสุวรรณ ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวพิชญาภัค โปร่งจิต  รองประธานกรรมการ           
     ๓. นางพรนภา  สุทธิสาร  กรรมการ 
     ๔. นางสาวปริศนา        ปาฎิสุทฺธิ์ กรรมการ 

๕. นางสาวสุชาดา       สร้อยสังวาลย์ กรรมการ 
๖. นางสาวภัทรา       รอดไผ่  กรรมการ 
๗. นางสาวสุทธิดา      ไกรเพชร กรรมการ 
๘. นางสาวกุสุมา        สันต๊ะวงค์ กรรมการ 
๙. นายภาณุวัฒน์ หังษา  กรรมการ 
๑๐. นางสาวนิสาชน หมายสุข กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที่  จัดเตรียมอาหารว่างและดูแลต้อนรับผู้มาร่วมงาน 

๔/๗.คณะกรรมการ... 



๔ 

 

 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนบริเวณโดมเอนกประสงค์     ประกอบด้วย 
    ๑. นายมงคล  อ่อนละมัย ประธานกรรมการ 
     ๒. นายตรียพล  โฉมไสว  รองประธานกรรมการ           
     ๓. นายณัฐกันตร์  แก่นจ าปา กรรมการ 
     ๔. นางสาวพัสตราภรณ์ ฉัตรทอง  กรรมการ 

๕. นางรัตนา  อ่อนละมัย กรรมการ 
๖. นายอรรถกร  จันทร์เทวี กรรมการ 
๗. นายธนกิจ  นุกิจ  กรรมการ 
๘. นายภานุวิชญ์  ประภาสอน กรรมการ 
๙. นายวสันต์  สายทองค า กรรมการ 
๑๐. นายพิทักษ์           ทองแผ่  กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุพรรษา สนด า  กรรมการ 
๑๒. นางสาวมะนิสา      สารวิก  กรรมการ 
๑๓. นางสิริมา  โพธิ์ทอง  กรรมการ    

 ๑๔. นางสาวพรชนัน รอดทรัพย์ กรรมการ 
๑๕. นายโชติวัฒน์        ส าเร็จศิลป์ กรรมการ  
๑๖. นางสาวจริยาวดี บรรทัดเท่ียง กรรมการ 
๑๗. นางสาววันดี  เต่าทอง  กรรมการ 
๑๘. นางสาวพรพิชชา พรมมี  กรรมการ 

     ๑๙. นายนพเก้า     กล่ินเผ่น  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมตัวแทนนักเรียน ห้องเรียนละ ๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์ประชุมฯ  ,ควบคุมดูแล

นักเรียนร่วมกิจกรรมบริเวณโดมเอนกประสงค์  และดูแลนักเรียนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยระหว่างร่วมกิจกรรม 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนในศูนยป์ระชุมและกิจกรรมฯ    ประกอบด้วย 
    ๑. นายจิระพงศ์       ขอจุลกลาง ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวดวงใจ     เนียรรอด รองประธานกรรมการ           

๓. นางสาวภาราดา      ปัญญา  กรรมการ 
     ๔. นางสาวขวัญใจ      จันทมาตย์ กรรมการ 

๕. นางสาวพรพรรณ    มั่งค่ัง  กรรมการ 
๖. นางสาวกานต์ธิดา   พฤกษาสวย กรรมการ 
๗. นางสาวสุชาดา คงสมบัติ กรรมการ 
๘. นางสาวภาราดา เดชสองช้ัน กรรมการ 
๙. นางนิภา  สังข์ขาว  กรรมการ 
๑๐. นางพรลักษณ์ วงษ์จิตร  กรรมการ 
๑๑. นางชลณี              อยู่วัฒนา กรรมการ 
๑๒. นางสาวอมราวดี      พงษ์เกล้า กรรมการ 
๑๓. นางสาวนฤมล         แตงเจริญ กรรมการ 
๑๔. นางสาวโชติกา จันทะวัน กรรมการและเลขานุการ 

๕/๘.มีหน้าท่ี... 



๕ 

 

 
 

มีหน้าที่  ควบคุมดูแลนักเรียนร่วมกิจกรรมในศูนย์ประชุมและกิจกรรมฯ  และดูแลนักเรียนเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยระหว่างร่วมกิจกรรม 

 

๙. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ    ประกอบด้วย 
    ๑. นางสุณี  ตุ้มทอง  ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวสุจิตรา ศรีแก้ว  รองประธานกรรมการ           
     ๓. นางสาวจุฑามาศ     ผลล้ิมสุขสันติ กรรมการ 
  ๔. นางสาวธนาภรณ์ อบอุ่น  กรรมการ 
     ๕. นางสาวหทัยชนก     สดับสาร  กรรมการ 

๖. นายมนัส  ปั้นแตง  กรรมการ 
๗. นางศิวลักษณ์  เจือจุล  กรรมการ 
๘. นางพิไลวรรณ  ทองมี  กรรมการ 

     ๙. นางสาวสมทรง สวัสดี  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ท าบัญชี เบิก - จ่าย เงินให้ครบถ้วน จัดท าเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง และดูแลควบคุมการใช้จ่าย

ตลอดการจัดกิจกรรม 
 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายรวมรวมข้อมูลและประเมินผล ประกอบด้วย 
๑. นางมาธุสร        ต่วนชะเอม ประธานกรรมการ 

     ๒. นางสุทธิรัตน์         สุขสวัสด์ิ          รองประธานกรรมการ           
๓. นางนิตยา  เพิ่มสกุล  กรรมการ 
๔. นางสาวภิรมย์       จ าต าบล  กรรมการ 
๕. นางสาวสาวิตรี       บุญไทย  กรรมการ 
๖. นางสายไหม    สีดา  กรรมการ 
๗. นางสาวจิตรทิวา ผาท า  กรรมการ 
๘. นางสาวธิติมา     ทันประโยชน์ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   ออกแบบประเมินผล สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป     
  

ท้ังนี้ ตังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายส ารวย วัฒนวงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา 

 
 



๖ 

 

 
 

ก าหนดการจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา  ครบรอบ ๖๕ ป ี
                   วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
       ณ ศูนย์ประชุมและกิจกรรมโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา 
 

เวลา กิจกรรม 
๐๗.๕๐ น. กิจกรรมหน้าเสาธง 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๐ น. นักเรียนทุกระดับช้ันพร้อมกนัในศูนย์ประชุมฯและโดมเอนกประสงค์ 
๐๘.๔๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีท าบุญ  

- พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ 
- ถวายภัตตาหาร(ปิ่นโต), ดอกไม้พร้อมจตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม 
- กรวดน้ ารับพร 
- เสร็จพิธี นักเรียนเข้าเรียนตามปกติ 

 
 

หมายเหตุ : การแต่งกาย 
- แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร  : ชุดผ้าไทย ชุดไทยสวยงาม 
- นักเรียน : ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ตามวันเรียนปกติ 

 
 


