คำกล่ำวประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
เนื่องในโอกำสแสดงควำมยินดีกับผู้อำนวยกำรสมชำย ทองสุทธิ์
เดินทำงไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม
๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑
เรียน ท่านประธานสหวิทยาเขต ท่านผู้อานวยการ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติกล่าวแสดงความยินดีในครั้งนี้
ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อานวยการสมชาย
ทองสุทธิ์ ที่จะเดินทางไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาแห่งใหม่
ท่ า นผู้ อ านวยการสมชาย ทองสุ ท ธิ์ เดิ ม ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรี ย น
ป้อมพระจุลจอมเกล้ำ และได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียนมัธยม
วัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2558 จนถึงปัจจุบันนี้รวมระยะเวลา
4 ปี เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารการศึกษา ทั้งมีการพัฒนาทักษะผู้เรียน
ทั้งในด้านวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ จนทางโรงเรียนได้รับรางวัล เป็นที่ประจักษ์หลาย
รายการ ทั้งในระดับเขตพื้ นที่และระดับประเทศ บัดนี้จะได้เดินทางไปดารงตาแหน่ง
ผู้ อ ำนวยกำรโรงเรี ย นหำดอมรำอั ก ษรลั ก ษณ์ วิ ท ยำ ตาบลท้ า ยบ้ า น อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดสมุ ท รปราการ ซึ่งจะได้นาประสบการณ์ ในการท างานไปพั ฒ นาองค์ กร และ
ประสบผลสาเร็จในหน้าที่การงาน ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ และขอให้ท่านเดินทางโดย
สวั ส ดิ ภ าพ หากมี โ อกาสกลั บ มาเยื อ น โรงเรี ย นมั ธ ยมวั ด ใหม่ ส มุ ท รกิ จ วิ ท ยาคม
ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
สุดท้ายนี้ ดิฉัน ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพที่ท่าน
เคารพนับถื อ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่า นและครอบครั ว แต่ประสบความสุ ข
ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

คำกล่ำวประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
เนื่องในโอกำสต้อนรับผู้อำนวยกำรประภำส กรุดพันธ์
มำดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม
๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑
เรียน ท่านประธานสหวิทยาเขต ท่านผู้อานวยการ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติกล่าวแสดงความยินดีในครั้งนี้
ในนามคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คณะครู ผู้ ป กครองและนั ก เรี ย น
โรงเรี ย นมั ธ ยมวั ด ใหม่ ส มุ ท รกิ จ วิ ท ยาคม รู้ สึ ก ยิ น ดี แ ละเต็ ม ใจอย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ มี โ อกาส
ต้อนรับท่านผู้อานวยการคนใหม่ คือท่ำนผู้อำนวยกำรประภำส กรุดพันธ์ จำกโรงเรียน
หนองไม้แก่ นวิทยำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ สู่รั้วแสด-ขาว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจ
วิทยาคม
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา
กว่า 25 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถานศึกษาแห่งนี้ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าตามลาดับใน
ทุกๆ ด้าน ซึ่งได้เปิดทาการเรียนการสอน และรับนักเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และในโอกาสต่อไปจะเป็นภาระกิจของท่านผู้อานวยการคนใหม่ ที่ท่านได้เข้ารับ
หน้าที่บริหารการศึกษาอย่างมุ่งมั่นต่อไป ทั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สมดั่งเจตนารมณ์ของสถานศึกษาแห่งนี้ ที่ ก่อกาเนิดจากความตั้งใจของพระเดช
พระคุณ พระครูสมุทรกิจโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่บางปลากดผู้ริเริ่มก่อตั้ง ด้วยท่านได้
เล็งเห็นความสาคัญของการศึกษาในท้องถิ่น และต้องการพัฒนาประชากรในชุมชนตาบล
ในคลองบางปลากด ให้มีสถานที่เล่าเรียนของบุตรหลานสืบไป
สุดท้ายนี้ ดิฉันขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพที่ท่านเคารพ
นับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว แต่ประสบความสุข ความเจริญ
สุขภาพแข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

คำกล่ำวประธำนสหวิทยำเขตป้อมปรำกำร
เนื่องในโอกำสต้อนรับผู้อำนวยกำรประภำส กรุดพันธ์
มำดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม
๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑
เรียน ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านผู้อานวยการ
แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติกล่าวแสดงความยินดีในครั้งนี้
ในนามตัวแทนสหวิทยาเขตป้อมปราการ ผมรู้สึกยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส
ต้อนรับท่านผู้อานวยการคนใหม่ คือท่ำนผู้อำนวยกำรประภำส กรุดพันธ์ จำกโรงเรียน
หนองไม้แก่ นวิทยำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ สู่รั้วแสด-ขาว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจ
วิทยาคม
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา
กว่า 25 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถานศึกษาแห่งนี้ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าตามลาดับใน
ทุกๆ ด้าน ซึ่งได้เปิดทาการเรียนการสอน และรับนักเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และในโอกาสต่อไปจะเป็นภาระกิจของท่านผู้อานวยการคนใหม่ ที่ท่านได้เข้ารับ
หน้าที่บริหารการศึกษาอย่างมุ่งมั่นต่อไป ซึ่งเราจะได้มาร่วมกันพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ สมดั่งเจตนารมณ์ของสถานศึกษาแห่งนี้ ที่ ก่อกาเนิดจากความตั้งใจของพระ
เดชพระคุณ พระครูสมุทรกิจโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่บางปลากดผู้ริเริ่มก่อตั้ง ด้วยท่าน
ได้เล็งเห็นความสาคัญของการศึกษาในท้องถิ่น และต้องการพัฒนาประชากรในชุมชนตาบล
ในคลองบางปลากด ให้มีสถานที่เล่าเรียนของบุตรหลานสืบไป
สุดท้ายนี้ ผมขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพที่ท่านเคารพ
นับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว แต่ประสบความสุข ความเจริญ
สุขภาพแข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

