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ประกาศสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสิงหบุรี 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงาน “๑๑6 ป สิงหบุรีคืนถิ่น มุทิตาคารวะครู กตัญูสถาบัน” 
ประจำป ๒๕๖6 

********************************************************** 
  ดวยสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสิงหบุรี รวมกับโรงเรียนสิงหบุรี ไดกำหนดจัดงาน “๑๑6 ป สิงหบุรี
คืนถิ่น มุทิตาคารวะครู กตัญูสถาบัน” ในวันเสารที่ 11 มีนาคม ๒๕๖6 ณ อาคารอเนกประสงค (โดม)  
โรงเรียนสิงหบุรี  เพื่อใหการจัดงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดงาน  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.๑  พล.ต.อ.พรศักดิ ์  ดุรงควิบูลย 
 ๑.2  นายชลิต   เจริญศรี 
 ๑.3  นายสงวน   บุญปยะทัศน 
 ๑.4  นายแพทยวิชัย  เทียนถาวร 
 ๑.5  นายคมสัน   ทองประเสริฐ 
 ๑.6  นายละเอียด  กันทริกา 
 ๑.7  วาที่รอยตรีไพศาล  ประทุมชาติ 
 ๑.8  นายศุภวัฒน  เทียนถาวร 
 ๑.9  นายสรกฤช      เทียนถาวร 

 มีหนาที ่ใหคำปรึกษา คำแนะนำในการจัดงาน   
 
๒. คณะกรรมการอำนวยการ 
 ๒.๑ นายธีรพงศ   ศรีประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายชัยณรงค  อมรประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นายชุมพล   ปาลวัฒน  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๔ นายชาคริส   ภูงาม   รองประธานกรรมการ 
 ๒.๕ นายมานิต            สุทธิสวัสดิคุณ  กรรมการ 
 ๒.๖ นายณรงค   ศีลวิบูลย  กรรมการ 
 ๒.๗ นางไพเราะ   พรหมประสิทธิ์  กรรมการ 
 ๒.๘  นางศรีสวัสดิ์  กรัตนุถะ  กรรมการ 
 ๒.๙  น.อ.หญิงทิพยวรรณ  ภานุเวศ   กรรมการ 
 ๒.๑๐  นางบุษบง  เอี่ยมอราม  กรรมการ 
 ๒.๑๑  นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูล  กรรมการ 
 ๒.๑๒  นายพิบูล   เหลารัตนกุล  กรรมการ 
 ๒.๑๓  นายถาวร   มั่นคง   กรรมการ 
  

/๒.๑๔  ร.ต.ท.จำรัส..... 
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๒.๑๔  ร.ต.ท.จำรัส  คมขำ   กรรมการ 
 ๒.๑๕  นางคนึงค   นิธิยานันท  กรรมการ 
 ๒.๑๖  นายบรรจบ  คลายมั่ง   กรรมการ 
 ๒.๑๗  นางสาวนันทพร     เทียนบุญ  กรรมการ 
 ๒.๑๘  นางบุณยนุช  ธรรมสะอาด  กรรมการ 
 ๒.๑๙  นายเกียรติชัย  ตันอารีย   กรรมการ 
 ๒.๒๐  นายปรีชา  มีชัย   กรรมการ 
 ๒.๒๑  นายเชาวลิต  บุญอิ่ม   กรรมการ 
 ๒.๒๒  นางรัศมนต  เทียนสัมฤทธิ์  กรรมการ 
 ๒.๒๓  นายเรวัฒน  พรหมสะโร  กรรมการ 
 ๒.๒๔  นางสาวพรพิมล  ชัยสุวรรณรักษ  กรรมการ 
 ๒.๒๕  นางสาวนงนภัส  ทองจีน   กรรมการ 
 ๒.๒๖  นายประสิทธิ์  ประสาทพรชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๒๗  นายวรวุฒิ  ชุนหกรณ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๒.๒๘  นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๒.๒๙  นายฤชานนท   อินอวม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มหีนาที่ใหคำปรึกษา คำแนะนำดำเนินงาน อำนวยความสะดวกวางแผนการดำเนินงานกำกับติดตามดูแล  และชวย 

แกไขปญหาอุปสรรคใหกับคณะกรรมการทุกฝายเพื่อใหงานสำเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

3. คณะกรรมการจำหนายบัตร 
 ๓.๑ นายชาคริส   ภูงาม                   ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายชัยณรงค  อมรประสิทธิ์                รองประธานกรรมการ 
 3.3 นายชุมพล   ปาลวัฒน  กรรมการ 
 ๓.4 นางบุษบง            เอี่ยมอราม          กรรมการ 
 3.5 นายฤชานนท  อินอวม   กรรมการ 
 ๓.6 คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสิงหบุรี   กรรมการ 
 ๓.7 คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสิงหบุรีทุกทาน  กรรมการ   
 ๓.8 นางคนึงค   นิธิยานันท  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.9 นางสาวพรพิมล  ชัยสุวรรณรักษ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มหีนาที่   จัดพิมพบัตร  ทำบัญชีการจำหนายบัตร  จำหนายบัตร  บันทึกการจองบัตร สรุปการจัดหนายบัตร     
พรอมรวบรวมเงินคาจำหนายบัตรสงมอบฝายการเงินและบัญชี     

4. คณะกรรมการฝายอาหาร 
 ๔.๑ นางสาวบุณยนุช  ธรรมสอาด                ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสาวนันทพร  เทียนบุญ  รองประธานกรรมการ 
 4.3 นางรัศมนต   เทียนสัมฤทธิ์  กรรมการ 
 4.4 นางสาวนงนภัส  ทองจีน   กรรมการ 
 

/๔.5 นางสุกัลยา...... 
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 ๔.5 นางสุกัลยา   นวลจันทร                  กรรมการ 
 ๔.6 นางสาววันด ี  ผิวสอาด                  กรรมการ 
 ๔.7 นางสาวธันยชนก  ราษฎรประชุม              กรรมการ 
 ๔.8 นางวิณุรา   ฉันทชาติ                  กรรมการ 
 ๔.9 นางสาวนุสรา  หัวไผ                  กรรมการ 
 ๔.10 นางสาวสุรีพร  แยมบู                  กรรมการ 
 4.11 นางพันทิพา  พวงพรหม  กรรมการ 
 4.12 นางสาวจรัสพิมพ  ศิริมาตร   กรรมการ 
 4.13 นายธวัชชัย  กุศลสุข   กรรมการ 
 4.14 นางสาววิรัชดา  หรั่งแร   กรรมการ 
 4.15 นางสาวปาริชาติ  สาระเห็ด  กรรมการ 
 ๔.16 นางสาวนงคราญ  วิเลปะนะ                  กรรมการ 
 ๔.17 นางสาวนิราภรณ  โตอำพันธ                  กรรมการ 
 ๔.18 นางสาวบุศรัตน               สนธิใจ   กรรมการ 
 ๔.19 นางสาวณัฐกมล  วัชรวงษทวี                  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที ่ ติดตอจัดหาโตะจีน กำหนดรายการอาหาร จัดใหมีพนักงานดูแลโตะแขกผูมีเกียรติ ศิษยเกาดีเดน    
ครูเกา และสื่อมวลชน และประสานงานในเรื่องตาง ๆ กับผูประกอบการโตะจีน 
 

5. คณะกรรมการฝายสถานที่ 
 5.๑ นายถาวร               มั่นคง                         ประธานกรรมการ 
 5.๒ นายปรีชา                มีชัย                          รองประธานกรรมการ 

5.3 นายเอกชัย   สุขเคหา   กรรมการ 
5.4 นายณรงค   นิธิยานันท  กรรมการ 
5.5 นายเศรษฐวิทย  อนิทรหมุด  กรรมการ 
5.6 วาที่ ร.ต.นิพนธ  เทียนทอง  กรรมการ 

 5.7 นายกิตติพงษ  สงวนใจ                      กรรมการ 
5.8 นายพลกฤษณ  เข็มเพ็ชร  กรรมการ 
5.9 นายปฐมินทร  อินวาน   กรรมการ 
5.10 นายณัฐนนท  โพธิ์ทับไทย  กรรมการ 
5.11 นายรัฐพงศ   โสจะยะพันธ  กรรมการ 

 5.12 ลูกจางชั่วคราวโรงเรียนสิงหบุรีทุกคน                    กรรมการ 
 5.13 นายบรรจบ            คลายมั่ง                    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที ่  ๑. จัดสถานที่บริเวณงาน ประดับตกแตงเวที ฉาก เวที ใหเรียบรอย ตกแตงซุมประตูทางเขา  
   มุมถายภาพท่ีระลึก 

๒. จัดทำและติดตั้งปายบอกโตะอักษร ปายบอกทางเขา – ออก ปายหองสุขา 
๓. ตั้งโตะเกาอี้ รับชำระเงินคาบัตร จำหนายบัตร 
4. ติดตั้งปายไวนิลศิษยเกาดีเดนที่เวทีเสาธง 

/6. คณะกรรมกรรมฝายแผนผังงาน....... 
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6. คณะกรรมกรรมฝายแผนผังงาน 
 6.๑ นายมานิตย             สุทธิสวัสดิกุล           ประธานกรรมการ 
 6.๒ นายฤชานนท      อินอวม   รองประธานกรรมการ 
 6.๓ นายโสรัฐ                      ขันติกุล                     กรรมการ 
 6.4 นายภัทกิตติ์   วรรณสุทธิ์  กรรมการ 
 6.5 นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง  กรรมการ 
 6.6 นางสาวชุติมา  โพธิ์ดี   กรรมการ 
 6.7 นายคทาวุธ   ขำสะนะ   กรรมการ 
 6.๘ นางสาวฐิติมา         ธะนะศรี                     กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่ จัดทำแผนผังงาน  ปายแผนผังงานขนาดใหญติดหนาบริเวณหนางาน ติดปายหมายเลขโตะอาหาร  
           และดูแลการจัดโตะใหตรงตามแผนผังงาน  
 

7. คณะกรรมการฝายพิธีการ 
 7.๑ นายประสิทธิ์      ประสาทพรชัย             ประธานกรรมการ 
 7.๒ นายณรงค   ศีลวิบูลย                   รองประธานกรรมการ* 
 7.3 นายมานิตย   สุทธิสวัสดิคุณ  กรรมการ* 
 7.4 นางศรีสวัสดิ์  กรัตนุถะ  กรรมการ** 
 7.5 ร.ต.ท.จำรัส   คมขำ   กรรมการ* 
 7.6 นายเชาวลิต   บุญอิ่ม   กรรมการ* 
 7.7 นายบรรจบ   คลายมั่ง   กรรมการ** 
 7.8 นายวรวุฒิ   ชุณหกรณ  กรรมการ** 
 7.9 นายเรวัฒน   พรหมสะโร  กรรมการ* 
 7.10 นายฤชานนท  อินอวม   กรรมการ* 
 7.11 นางวรนุช   เจริญสุข   กรรมการ 
 7.12 นางสาวกรปวรวรรณ   เพงธัญทรัพย  กรรมการ 
 7.13 นายกมล   แกวออน  กรรมการ 
 7.14 นางสาวสุพิชฌาย  แกวขาว                      กรรมการ 
 7.15 นายวัชรศักดิ์  ลัดดาแยม  กรรมการ 
 7.16 นายวัชรพล  คนพินิจ   กรรมการ 
 7.17 นางสาวศิริเพ็ญ       สาระพิน   กรรมการ 
 7.18 นางสาวเกศา  แกวมณ ี                กรรมการ 
 7.19 นางสาวนิราภรณ  โตอำพันธ  กรรมการ 
 7.20 นางสาวนงคราญ  วิเลปะนะ  กรรมการ 
 7.21 นางสาวพัชรี           วังกานนท                   กรรมการและเลขานุการ 
 7.22 นายกุนที               กลัดสุข                      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

/มีหนาที่  วางแผนดำเนินรายการพิธีการ ……. 
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 มีหนาที ่ วางแผนดำเนินรายการพิธีการตางๆ จัดทำสูจิบัตร กำหนดกิจกรรมการแสดง เพลงสถาบัน ควบคุมดูแล
การเลนดนตรีบนเวทีใหเหมาะสมตามกำหนดเวลา  กำหนดพิธีการ พิธีเจริญพระพุทธมนต(*) และพิธีมุทิตาคารวะ
คร(ู**)  ผูเชิญรางวัล  ผูมอบรางวัล  การมอบโลเกียรติยศ ประสานงานบุคคลตางๆ ที่เก่ียวของกับพิธีการ ใหดำเนิน
ไปดวยความเรียบรอย 
 
8. คณะกรรมการฝายดนตรี 

8.๑ นายธีรสุวัฒน  เปรมใจเจริญ             ประธานกรรมการ 
 8.๒ นายอุเทน   เปยหลอ                     รองประธานกรรมการ 
 8.๓ นางทิวทอง   ออนบาง   กรรมการ  
 8.4 นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์  กรรมการ  
 8.5 นางสาววรางคนางค  กลิ่นหอม  กรรมการ  
 8.6 นายณัฐพล   เชยเอม   กรรมการ  
 8.7 นางสาวกิตติญา  ทองโสภา  กรรมการ  
 8.8 นายทรงสิทธิ ์  ภูภักด ี   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่  จัดวงดุริยางคของโรงเรียนนำศิษยเกาจูเนียรเดินเขางานอยางสมเกียรติ 
 

9. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 
 9.๑ นางสาวสุภาวดี            ภักดีพิบูลย                 ประธานกรรมการ 
 9.๒ นายพิบูล                  เหลารัตนกุล  รองประธานกรรมการ 
 9.3 นายประจบ                 จันทรภู                      กรรมการ 
 9.4 นางสาวรวีภัทร  ชัยบุรินทร                 กรรมการ 
 9.5 นายประกาศิต             พวงนาค                     กรรมการ 
 9.6 นายศิริพจน                ชละเอม                      กรรมการ 
 9.7 นายสมควร                 ชัยบุรินทร                  กรรมการ 
 9.8 นายสิงหล                   เหล็กเข็ม                 กรรมการ 
 9.๙ นางศรีเจริญ                เปลี่ยนพันธ                 กรรมการ 
 9.๑๐ นางบุญยนุช              ธรรมสอาด  กรรมการ 
 9.๑๑ เรืออากาศโทสำราญ     อิบรอฮิม  กรรมการ 
 9.๑2 นางคนึงค   นิธิยานันท                   กรรมการ 
 9.๑3 นางอรุณศรี  ศรีชัย                   กรรมการ 
 9.๑๔ นางสาวพัชรี              วังกานนท                   กรรมการ 
 9.๑5 นายฤชานนท  อินอวม                   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที ่ ประชาสัมพันธการจัดงาน “๑๑6 ป สิงหบุรีคืนถิ่น มุทิตาคารวะครู กตัญูสถาบัน” ทางสื่อทุกประเภท 
 

 
 
 

/10. คณะกรรมการติดตั้งเครื่องเสียง...... 
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10. คณะกรรมการติดตั้งเครื่องเสียง 
 10.1 นายเกียรติชัย  ตันอารีย   ประธานกรรมการ 
 10.2 นายเสรี   ทัตมะณ ี  รองประธานกรรมการ 
 10.3 นายณัฐวัฒน  เอี่ยมลออ  กรรมการ 
 10.3 นายณัฐศักดิ ์  ปยะโชติ   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที ่ประสานกับผูจัดงาน  “๑๑6 ป สิงหบุรีคืนถิ่น มุทิตาคารวะครู กตัญูสถาบัน” ในการติดตั้งเครื่องเสียง
ในการจัดงาน รวมทั้งการจัดสถานที ่
 
๑1. คณะกรรมการฝายจราจรและรักษาความปลอดภัย 
 ๑1.๑ ร.ต.ท.จำรัส    คมขำ                   ประธานกรรมการ 
 ๑1.๒ นายอุดมศักดิ์              วัชระ                         รองประธานกรรมการ 
 ๑1.3 ร.ต.ศิริวงษ                ศานติวรรธนะ               กรรมการ 
 ๑1.4 นายฉลอง                   เดือนฉาย                    กรรมการ 
 ๑1.5 นายมนตรี    แสงสวย                    กรรมการ 
 ๑1.6 เจาหนาทีต่ำรวจจราจร ส.ภ.อ.เมืองสิงหบุรี            กรรมการ 
 ๑1.7 นายกฤษณะพงษ  พงษสัตยา                  กรรมการ 
 ๑1.8 นายพลกฤษณ  เข็มเพชร                  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที ่ อำนวยความสะดวกในการจราจร การจอดรถยนต  รถจักรยานยนต ใหเปนระเบียบเรียบรอยและ  
ปลอดภัย 
 
๑2. คณะกรรมการฝายปฏิคม 
 12.๑ นางศรีสวัสดิ์   กรัตนุถะ  ประธานกรรมการ 
 12.2 นางสาวปรัศนียา   วณิกสัมบัญ  รองประธานกรรมการ 
 12.3 นางวิภาวรรณ  เทศทอง   กรรมการ 
 12.4 นางวรนุช    เจริญสุข   กรรมการ 
  12.5 นางสาวธันยชนก         ราษฎรประชุม              กรรมการ 
 12.6 นางสาววันดี               ผิวสะอาด  กรรมการ 
 12.7 นางสาวณภัทรชญา  กลิ่นน้ำหอม  กรรมการ 

12.8 นางสาวธิดารัตน    มวงไหม   กรรมการ 
 12.9 นางภัทรชา                   ไทยรัตน                     กรรมการ 
 12.10 นางสาวจิราภรณ   สวางใจ   กรรมการ 
 12.๑1 นางสิริมาส  ทองมาด ี  กรรมการ 
 12.๑2 นางสาวณัฐกมล  วัชรวงษทวี  กรรมการ 
 12.๑3 นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน  กรรมการ 
 12.14 นางสาวกิติยา  บุญมีสงา  กรรมการ 

12.๑5 นางสาวชุติมา    โพธิ์ดี   กรรมการ  
/12.๑6 นางสาวโยทนัท......   
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12.๑6 นางสาวโยทนัท    สงวนโสม  กรรมการ 
12.๑7 นางสาวอนัญญา   ชูชวย   กรรมการ 

 12.๑8 นางอรสา  วัฒนะ   กรรมการ  
 12.๑9  นางสาวณัฏฐณิชา   แทบทาม  กรรมการ 
 12.20 นางสาวณัฐรดา    ยิ้มพงษ                    กรรมการ 
 12.21 นางสาวปยะพร    โกมล   กรรมการ 
 12.๒2 นางสาวกัลยกร    ภูแพร   กรรมการ 
 12.๒3 นางมัณตรีณ ี  ยังถิน   กรรมการ 
 12.๒4 นางจริญ   เกตุสกุล                     กรรมการ 
 12.๒5 นางสุกัลยา  นวลจันทร  กรรมการ 
 12.๒6 นางสาวสุนทรี  กันพวง   กรรมการ 
 12.๒7 นางสาวพิกุลทอง            สักการะ   กรรมการ 
 12.๒8 นางณัฐปภัสร  ศุภรัชลาภมีเสมอ  กรรมการ 
 12.๒9 นางสาววชรวรรณ ภูมิโคกรักษ            กรรมการ 
 12.30 นางสาวมนฤดี              อนมี                       กรรมการ 

๑2.31 นางสาววิไลวรรณ  คำนัน   กรรมการ 
 12.๓2 นางสาวขวัญลดา          ทองคำปน   กรรมการ 
 12.๓3 นางสาวตวงทิพย         โสภาจารีย  กรรมการ 

12.๓4 นางสาวมะลิวัลย            เพ็งคลาย                 กรรมการ 
 12.๓5 นางสาวสุนทราภรณ        มีสัตธรรม               กรรมการ 
 12.๓6 นางสาวนวรัตน             งามเริง                 กรรมการ    
 12.๓7 นางสาววันวิสา            พุฒนาค            กรรมการ 
 12.๓8  นางสาวปวีณา              ชมชื่น               กรรมการ  

12.๓9 นางสาวกรรณิกา   วันทูล   กรรมการ 
 12.40 นางสาวจิดาภา   คงประดิษฐ        กรรมการ 
 12.41 นางสาวชิสา  โตเรือง   กรรมการ 
 12.๔2  นางสาววาสิฏฐี    สีงาม   กรรมการ  
 12.๔3  นางสาวณัฐสิมา   ศรีโสภา   กรรมการ  
 12.๔4  นางสาวบุษดี    มณียอย   กรรมการ 
 12.๔5  นางดลยา    ศรีทองด ี  กรรมการ 
 12.๔6 นางผาณิต  วัดอินทร  กรรมการ 
 12.๔7 นางกาญจนา               ชนานิรมิตผล              กรรมการ 
 12.๔8 นางศราวดี  ลูกอินทร  กรรมการ 
 12.๔9 นางวรรณวิภา  สุรเมธสกุล  กรรมการ 
 12.50 นางปยวรรณ  คุมทรัพย  กรรมการ 
 12.๕1 นางสาวกนกวรรณ สุธา   กรรมการ 

12.๕2 นางอมราภรณ  แสงทอง   กรรมการ 
 12.๕3 นางหทัยชนก  ขันติกุล   กรรมการ    

/12.54 นางสาวอรพรรณ......   
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 12.54 นางสาวอรพรรณ  ทองศรนีาค  กรรมการ 
 12.55 นางชญาณนันท    ชางชุม   กรรมการ 
 12.56 นางสาวธิยาพร    สพภูเขียว  กรรมการ 
 12.๕7 นางสาวเบญจวรรณ พัฒยเขต                     กรรมการ 
 12.๕8 นางวลัยรัตน                หลำริ้ว                       กรรมการ 
 12.๕9 นางนพพร  เขตการณ  กรรมการ 

12.60 นางธารญา   ธยานธนาธร  กรรมการ 
12.61 นางสาวรสริญ  เชยสาคร  กรรมการ 

 12.62 นางสวยสม  ปนเกต ุ   กรรมการ 
12.63 นางสาวนุสรา  หัวไผ   กรรมการ 

 12.64 นางสาวทรรศพร  พิศรูป   กรรมการ 
 12.๖5 นางสาวอาภาวรรณ สวางศร ี        กรรมการ 
 12.๖6 นางสาวสุรีพร  แยมบู                       กรรมการ 
 12.๖7 นางวิณุรา                    ฉันทชาติ                     กรรมการ 
 12.๖8 นางพันทิพา  พวงพรหม  กรรมการ 

12.๖9 นางสาวทิพวรรณ  ศรีมวง   กรรมการ 
12.70 นางสาวอรญา  บุญไทย   กรรมการ 

 12.71 นางสาวบุญรักษา           ประเสริฐ                     กรรมการ 
 12.72 นางสาวรวีวรรณ   เมืองรามัญ  กรรมการ 

12.73 นางสาวปติภัทร    ลือพงษ   กรรมการ 
12.74 นางสาวศรารัศม  เลิศรัตนะวงศ  กรรมการ 
12.75 นางบุณยนุช    ธรรมสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
12.๗6 นางอรุณศรี  ศรีชัย         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่ ใหการตอนรับและบอกตำแหนงโตะท่ีนั่งใหกับแขกผูมารวมงานทุกทาน นำแขกผูมีเกียรติ  
              ครูเกา ศิษยเกาดีเดน และสื่อมวลชน ไปที่โตะที่จัดไวให และดำเนินการจัดกิจกรรมมุทิตา   
              คารวะครูเกา 
 

๑3. คณะกรรมการฝายกิจกรรมตอนรับศิษยเกาจูเนียร (ครูที่ปรึกษา ม.๖) 
 ๑3.๑ นายมานพ                     แสงสวาง           ประธานกรรมการ 
 ๑3.๒ นายโสรัฐ   ขันติกุล   กรรมการ 
 ๑3.๓ นายฆองชัย  คงด ี   กรรมการ 
 ๑3.๔ นางสาวธิยาพร  สพภูเขียว  กรรมการ 
 ๑3.๕ นายสุขสันต  เประยะโพธิ์เดช  กรรมการ 
 ๑3.๖ นางประภัสสร  มีชัย   กรรมการ 
 ๑3.๗ นายปรีชา   มีชัย   กรรมการ 
 ๑3.๘ นางสาวบุญรักษา  ประเสริฐ  กรรมการ 
 ๑3.๙ นางสาวณัฏฐณิชา แทบทาม  กรรมการ 

/๑3.๑๐ นางวรรณวิภา......   
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 ๑3.๑๐ นางวรรณวิภา  สุรเมธสกุล  กรรมการ 
 ๑3.๑๑ นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง  กรรมการ 
 ๑3.๑๒ นางสาวมะลิวัลย  เพ็งคลาย  กรรมการ 
 ๑3.๑๓ นายกิตติพงษ  สงวนใจ   กรรมการ 
 ๑3.๑๔ นายปฐมินทร  อินวาน   กรรมการ 
 ๑3.๑5 นางณัฐปภัสร  ศุภรัชลาภมีเสมอ  กรรมการ 

๑3.๑6 นางสาวกรปวรวรรณ เพงธัญทรัพย       กรรมการ 
๑3.๑7 นางจุฬาลักษณ  กลั่นสกุล           กรรมการ                           

 ๑3.๑8 นางสาวอนัญญา  ชูชวย   กรรมการ 
 ๑3.19 นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี   กรรมการ 
 ๑3.๒0 นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน   กรรมการ 
 ๑3.๒1 นางสาวพรภิมล  ชัยสุวรรณรักษ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที ่ จัดกิจกรรมตอนรับศิษยเกาจูเนียรอยางสมเกียรติ  นัดหมายการเขารวมกิจกรรมของศิษยเการุนเยาว   
และกำกับดูแลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖5 ในประจำชั้นของตนเอง ใหเขารวมกิจกรรม
โดยพรอมเพรียงกันตามประเพณีปฏิบัติและระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด  
 
๑4. คณะกรรมการฝายการเงินและบัญช ี
 ๑4.๑ นางสาวพรภิมล  ชัยสุวรรณรักษ           ประธานกรรมการ 
 ๑4.๒ นางอุมาพร  สุวรรณโมลี          รองประธานกรรมการ 
 ๑4.๓ นางสาวนันทรัตน  ประพุสโร                กรรมการ 
 ๑4.๔ นางสาวฉัตราภรณ  นาเมืองรักษ  กรรมการ 
 ๑4.๕ นายกมล   แกวออน  กรรมการ 

14.๖ นางสาวศศิฤด ี  ศรีประเสริฐ  กรรมการ 
 ๑4.7 นางสาวปนัดดา  สุรเมธสกุล                   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่ จัดทำบัญชีรายรับรายจาย  เก็บเงินคาจำหนายบัตร  สรุปรายงานและเงินทุกประเภทตอคณะกรรมการ 
อำนวยการ  หลังสิ้นสุดการจัดงาน 
 

15. คณะกรรมการฝายเอกสาร 
 ๑5.๑ นางประภัสสร          มีชัย                         ประธานกรรมการ 
 ๑5.๒ นายเอกชัย  สุขเคหา              รองประธานกรรมการ       

๑5.๓ นางสาวอาภาวรรณ สวางศร ี  กรรมการ 
๑5.๔ นางสาวสุกฤตา  ทิชินพงศ                   กรรมการ 
๑5.๕ นางสาวจิดาภา  คงประดิษฐ  กรรมการ 

 ๑5.๖ นางสาวศิริเพ็ญ  สาระพิน   กรรมการ 
 ๑5.๗ นางสาวเกษา  แกวมณ ี  กรรมการ 
 15.8 นางสาวบุศรัตน  สนธิใจ   กรรมการ 
 ๑5.๘ นางสาวลักษิกา  แยมนุน   กรรมการและเลขานุการ   

/มีหนาที่  ๑. จัดทำหนังสือ.......... 
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มีหนาที่  ๑. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหหนวยงานเทศบาลเมืองสิงหบุรี เพื่อประชาสัมพันธงานทางเสียงตาม
สายและขอความอนุเคราะหรถบริการสุขาเคลื่อนท่ี / รถน้ำ จาก องคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี    

 2. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหเจาหนาที่ตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจร และรักษา
ความปลอดภัย  
 

๑6. คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 
 ๑6.๑ นายเชาวลิต  บุญอิ่ม                 ประธานกรรมการ 
 ๑6.๒ นายฤชานนท  อินอวม                   รองประธานกรรมการ 
 ๑6.3 นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน   กรรมการ 

๑6.4 นายพลนพ    นอยหลุน  กรรมการ 
 ๑6.5 นายอรรณพ                  โพธิ์ศรี                       กรรมการ 
 ๑6.6 นายกานต   ทองสุก   กรรมการ 
 16.7 นายทักษิณ  ชูชั่ง   กรรมการ 
 16.8 นายณัฐวัฒน  เอี่ยมลออ  กรรมการ 
 ๑6.9 นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี   กรรมการและเลขานุการ   
 ๑6.10 นายธนกฤต   งามขำ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่ ๑. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
  2. เก็บขอมูลภาพกิจกรรมในทุกภาคสวนของงานและสงใหฝายประเมินผล 
 

17. คณะกรรมการฝายประเมินผล 
 17.๑ นายเรวัฒน    พรหมสะโร  ประธานกรรมการ 
 17.๒ นายพิบูล   เหลารัตนกุล  รองประธานกรรมการ 
 17.3 นายฤชานนท                  อินอวม                       กรรมการ 
 17.4 นางสาวศิรัญญา              สระ                          กรรมการ 
 17.5 นายอรรณพ                 โพธิ์ศรี                       กรรมการ 
 17.6 นางสาวฐิติมา                ธะนะศรี                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่ ๑. จัดทำแบบประเมินผลการจัดงานใหครอบคลุมวัตถุประสงค 
 ๒. วิเคราะหและสรุปผลการประเมินการจัดงานแลวสรุปรายงานใหนายกสมาคมศิษยเกาและผูอำนวยการ

โรงเรียนสิงหบุรีทราบหลังเสร็จสิ้นกิจกรรรม 
 
 ทั้งนี้ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาคม 
ศิษยเกาโรงเรียนสิงหบุรี และโรงเรียนสิงหบุรีตอไป 
 

สั่ง   ณ  วันที่    3    มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖6          
 
 
 
                                                    (นายธีรพงศ ศรีประเสริฐ) 
                          นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสิงหบุรี 
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กำหนดงาน  “116 ป  สงิหบุรีคืนถิ่น  มุทติาคารวะครู  กตัญูสถาบัน” 

ในวันเสารที่ 11  มีนาคม  2566 
ณ  อาคารโดมหนาเสาธงโรงเรียนสิงหบุร ี

 

เร่ิมงาน เวลา  09.๐0 น. พิธีตอนรับศิษยเกาจูเนียรรุน  “สิงหอคิราห” สิงห110 
    นายธีรพงศ  ศรีประเสริฐ นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสิงหบุรี   
    กลาวตอนรับศิษยเกาจูเนียรรุน  “สิงหอคิราห” สิงห110 

 เวลา 09.30 น. ศิษยเกาและแขกผูมีเกียรติพรอมกันที่บริเวณงาน   
  เวลา   ๑0.0๐ น. พิธีสงฆ 
  เวลา   11.๐๐ น. พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณศิษยเกาดีเดนโรงเรียนสิงหบุรี   

ประจำปพุทธศักราช ๒๕๖6 
- คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสิงหบุรีขึ้นบนเวที 
- พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีขึ้นบนเวที 
- นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสิงหบุรีกลาวรายงาน 
- ประธาน มอบโลประกาศเกียรติศิษยเกาดีเดนโรงเรียนสิงหบุรี  
- ประธาน กลาวกับผูรวมงาน 

  เวลา  11.30 น. พิธีมุทิตาคารวะครูอาวุโส 
  เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารรวมกัน 
  เวลา 1๔.00 น. การแขงขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธศิษยเกา 4 รุน 
    สิงห68  สิงห69  สิงห70  สิงห71 
 

 
............................................................................ 

 

หมายเหตุ    :    กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 


