
  
 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
ก าหนดการจัดงาน “สายสัมพันธ์ 48 ปี ท่าตะโกพิทยาคม” 
วันอาทิตย์ท่ี 9 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

 
ภาคกลางวัน 

ติดต่อ โทร. 0-5624-9419 , 08-8323-2059 , 08-9459-8602 รองฯศิรินนัท์  ยอดฉิมมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 - 13.00 น. - ต้ังกองผ้าป่า ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  
13.00 - 14.30  น. - เคลื่อนกองผ้าป่าจากศูนย์ท่ารถท่าตะโกมาถึงโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
14.30 – 15.30 น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององคผ์้าป่าการศกึษา 
15.30 – 16.00 น. - ถวายกองผ้าป่าการศึกษา เป็นเสร็จพิธี  
16.00 – 16.30 น. - มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น 
    สถานท่ี : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
ภาคกลางคนื   
18.00-24.00 น.  งานเลี้ยงสังสรรค ์
    สถานท่ี : บริเวณโดมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
18.00-19.00 น. - ศิษย์เก่าลงทะเบียน (บริเวณหน้างาน) 

- ดนตรีบรรเลงเพลง  
19.00-19.10 น.  - ชมวิดิทัศน์ “ย้อนวันวาน…น้้าเงิน-ขาว” 
19.10-19.30 น. - กล่าวรายงานการจัดงานโดย  นายจันทร์  เพ็ชรยิ้ม  

  ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  
- กล่าวเปิดงาน โดย นายวินัย  ศรีปิยะรตั นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ  

19.30-19.40 น. 
19.40-24.00 น.  

- การแสดงเปิดงาน “ลีลาศหรรษา 48 ปี ท่าตะโกพิทยาคม” 
- จับหางบัตรรับของรางวัลและสนุกสนานกับวงดนตรี 

โต๊ะจีน ราคา 2000 บาท (พร้อมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์) 



รายงานการประชุม 

 

     1. วัตถุประสงค์ของการจัดงานศิษย์เก่าครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
            1)  ร่วมสังสรรค์ ศิษย์เก่าโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
             2)  ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ระดมทุน จากสมาคมศิษย์เก่า ฯ เพื่อน้ามาพัฒนาด้านวิชาการ 
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิกับผู้เรียน และสนับสนุน ด้านการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม  

      2. กิจกรรมสายสัมพันธ์ “๔๘ ปีท่าตะโกพิทยาคม” วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
            1)  กิจกรรมทอดผ้าป่า  

       - ตั้งขบวนที่ศูนย์ท่ารถท่าตะโก แห่ขบวนมายังโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  
       - จัดท้ากิจกรรมทอดผ้าป่า 

      - จัดพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น 

          2)  กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ สายสัมพันธ์ “๔๘ ปี ท่าตะโกพิทยาคม” 

     - พิธีเปิดงานสายสัมพันธ์ “๔๘ ปี ท่าตะโกพิทยาคม” 

     - กิจกรรมจับหางบัตร 

      - กิจกรรมรื่นเริง สังสรรค์ ร่วมกัน 

    3.  จัดงานวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
       4.  ชื่องานสายสัมพันธ์ “๔๘ ปี ท่าตะโกพิทยาคม” 

       5.  สถานที่จัดงานบริเวณ “โดมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม” 

      6.  บัตรโต๊ะ ราคา ๒,๐๐๐ บาท ๘ ที่น่ัง รวมเครื่องดื่ม และให้คณะกรรมการฝ่ายอาหาร 

จัดหาร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจ้าหน่ายในงานเพิ่มเติม  
      7. คุณดุสิตา  ใจวงค์ษา  ขอน้าเบียร์สดมาจัดจ้าหน่ายในงานและมีเปอร์เซ็นต์น้าเข้าโรงเรียน 

    8.   วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ส่งรายละเอียดศิษย์เก่าดีเด่น  

       9.   วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส่งยอดจ้านวนโต๊ะแต่ละรุ่น  

     10.  วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ส่งเงินค่าโต๊ะและรับถังผ้าป่า  

      11. ดนตรีเสนอเป็นวงดนตรีจากจังหวัดลพบุรี หรือ จังหวัดสิงห์บุรี หรือ วงค์ดุริยางทหารเรือ 

ราคาไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท   
          12. ไฟบริเวณงาน พร้อมเครื่องปั่น ใช้บริการภายในอ้าเภอท่าตะโก 

    13. ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นมอบของรางวัลจับหางบัตร จ้านวนรุ่นละ ๑ ช้ิน 

    14. จัดกิจกรรมหารายได้ โดยการจัดท้าป้ายอิงค์เจ็ต จ้านวน ๘๐ ช่อง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท  
    15. มีการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับศิษย์เก่าเพื่อน้าไปลดหย่อนภาษี  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อประธานศิษย์เก่าแต่ละรุ่น 

รุ่นที่ รายชื่อ   
1 คุณอนันต์   กิตติรัตนวศิน   
2 คุณอ านาจ           จรบุร ี   
3 คุณมงคล             กิตติรัตนวศิน   
4 คุณวินัย             ศรีปิยะรัต   
5 คุณประสิทธ์ิ สุขข า   
6 คุณอภิรักษ์          คงทวีศักดิ์   
7 คุณอนุพนธ์ พันงาม   
8    
9 คุณชัชวาลย์ ศรีอนุชาต   

9/1 คุณมนัส              แป้นแก้ว   
10 พ.ต.ท.สายัณห์ จันทร์ศรี   
11 คุณวีณา               กิตติรัตนวศิน   
12    
13 ดร.บัญชา             เดชเจริญศิริกุล   
14 พ.ต.ท.สมพงษ์       สิงห์เรือง   
15 คุณสุรวัฒน์ นัทธี    
16 คุณวิเชษฐ์ ฤทธ์ิบ ารุง   
17 คุณรังสิมารัชต์ ชะฎา    
18 คุณมานะชัย         บัวคลี่   
19 ส.อ.ชวาลณัฏฐ์      เฉื่อยน่ิม   
20 คุณเก่ง  กล่ าขุน   
21 พญ.น  าทิพย์ ทับทิมทอง   
22 พญ.อันทิกา  ม่ันต่าย   
23 คุณพจนลักษณ์   ชูยอด   
24 คุณมนต์ชัย สุขลักษณ์   
25 คุณปุริมพัฒน์ พงษ์สาโรจน์   
26 คุณปภัสรา           โพธ์ิอ่อง   
27 คุณนพพล คงอารยะเวชกุล   
28 คุณวรณัฐ             หมีทอง   
29 คุณนภดล            ธรรมมุนี   
30 คุณสุภาพร ฤทธ์ิบ ารุง   
31 คุณณัฏฐ์วัฒน์       อนันตะสุข   
32    
33 คุณอังศุมาลิน  ถนอมวงษ์   
34 คุณปราการ  สุขแจ่ม   
35 คุณทศพล  มิตราธรณ์   
36    
37    
38 คุณจักรินทร์  ยุทธการ     
39 คุณจิตภูมิ  สูญน่วม   

 

 


