การดาเนินการของสมาคม ในปีพ.ศ. ๒๕๖๒
๑. สมาคมศิษย์เก่าพลศึกษาสมุทรสาคร จะจัดกิจกรรมการ
แข่งขันแรลลี่การกุศล “รวมใจชาวพลศึกษาสมุทรสาคร ครั้งที่
๒ สมุทรสาคร-นครนายก ในวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ มี
วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดสร้างพระพลบดีองค์ใหม่ให้แก่
สถาบั น การพลศึ ก ษา วิ ท ยาเขตสมุ ท รสาคร และจั ด หา
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
๒. สมาคมศิษย์เก่าพลศึกษาสมุทรสาคร จะร่วมกับสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดงานพลศึกษาราตรี คืน
สู่เหย้าชาวพลศึกษาสมุทรสาครต่อไป
๓. สมาคมศิษย์เก่าพลศึกษาสมุทรสาคร จะร่วมกับสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดงาน “เดิน วิ่ง ขี่
จักรยานการกุศล” เพื่อหารายได้สมทบสร้างองค์พระพลบดี
ใหม่ต่อไป

คณะกรรมการบริหารสมาคม
๑. ผศ. พงศธร เพิ่มพานิช

นายกสมาคม

๒. นายศิริ สาระผล

เลขาธิการสมาคม

๓. นางสมพร วงศ์ทองดี

กรรมการ

๔. ดร.วรา กิ่งกัลยา

กรรมการ

๕. นายทองฮะ พรภูมินทร์

กรรมการ

๖. ด.ต.ครรชิต เหมทานนท์

กรรมการ

๗. นายสุพจน์ ตุ้มประชา

กรรมการ

๘. ร.ต.อ. สมภพ เนียมจาเริญ

กรรมการ

๙. นางสาวอัมพาพรรณ แสนบวรนันท์

กรรมการ

๑๐. ว่าที่ร.ต. สวัสดิ์ ปานทอง

กรรมการ

๑๑. นายสมทรง เขมวัตรสุธรรม

กรรมการ

๑๒. นายวิโรจน์ เพชรพูล

กรรมการ

๑๓. นายธานี ฉ่าคล้าม

กรรมการ

๑๔. นายทรงธรรม โกศัยเนตร

กรรมการ

๑๕. นางสาวจิราภรณ์ ภูอุดม

กรรมการ

๑๖. นายธวัชชัย กุณฑีทอง

กรรมการ

๑๗. นายอนันต์ชัย จันทรัตน์

กรรมการ

๑๘. ดร.สาธิน ประจันบาน

กรรมการ

๑๙. นายวสันต์ แก้วมหา

กรรมการ

๒๐. นางกาญจนา อยู่ในธรรม

กรรมการ

๒๑. นางรัตนาภรณ์ ระวังพาล

กรรมการ

๒๒. ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม

กรรมการ

๒๓. นายกิตติชนม์ บุญเพ็ญ

กรรมการ

๒๔. นายพัลลภ ศรีไพรวัลย์

กรรมการ

๒๕. ร.ต.ท.วิโรจน์ คุ้มคา

กรรมการ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
เลขที่ 137 หมู่ 3 ถนนสมุทรสาคร-โคกขาม ต.บางหญ ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0 3443 5899 / http://www.ipesk.ac.th
เลขทีบ
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สมาคมศิษย์เก่าพลศึกษาสมุทรสาคร
(สพ.สค.)
Physical Education Alumni
Association of Samutsakhon (PEAAS)
สมาคมศิษย์เก่าพลศึกษาสมุทรสาคร (สพ.สค.)
มีที่ทาการอยู่ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
(วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร เดิม) เลขที่ ๑๓๗
หมู่ ๓ ถ.สมุทรสาคร-โคกขาม ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. เป็นศูนย์การติดต่อประสานสัมพันธ์และช่วยเหลือ
สมาชิกของสมาคม ตามสวัสดิการที่จัดไว้
๒. ส่งเสริม เผยแพร่ สนับสนุนการพลศึกษา สุขศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา สื่อสารการกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
๓. ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพลศึกษา
สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา สื่อสารการกีฬา
ศิลปวัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดและช่วยจัดกิจกรรมสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร สังคมและสาธารณกุศลต่างๆ

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีพ.ศ. ๒๕๖๑
๑. สมาคมศิษย์เก่าพลศึกษาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม
การแข่งขันแรลลี่ “เฮฮา สายลมชมทะเล” สมุทรสาคร-หัวหิน
วันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

๓. สมาคมศิษย์เก่าพลศึกษาสมุทรสาครจัดงานคืนสู่
เหย้า พลศึกษาราตรี “ลมทะเลโบกพริ้ว... ชิว..ชิว”
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์
ระหว่างศิษย์เก่าและครูอาจารย์ และมอบทุนการศึกษา
จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร

๕. สมาคมศิษย์เก่าพลศึกษาสมุทรสาคร ได้คัดเลือก
ศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับเกียรติบัตรจากสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร เนื่องในวันสถาปนาสถาบัน ในวันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศิษย์เก่าดีเด่นประจาปี ๒๕๖๒ ได้แก่
นายสุพจน์ ตุ้มประชา ปัจจุบันเป็น รองปลัดเทศบาลนคร
นครปฐม และเป็นกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพลศึกษา
สมุทรสาคร

๒. ร่วมงานเกษียณอายุราชการ อาจารย์และบุคลากร
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ในวันศุกร์ที่
๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารเทพไตรรัตน์ ชั้น ๒
๔. สมาคมศิษย์เก่าพลศึกษาสมุทรสาคร ได้มอบ
ทุนการศึกษาให้นักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร จานวน ๑๐ ทุนๆละ ๕๐๐๐ บาทให้กับนักศึกษา
ทั้ง 3 คณะ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
บางหญ้าแพรก สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดี
สถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นผู้มอบ
อาจารย์และบุคลากรที่เกษียณ ได้แก่ ผศ.สมบรูณ์ ชิวปรีชา ,
อ.ณฤทธิ์(กิจจา) ใจตาบ ,ผศ.เอกชัย ถนัดเดินข่าว ,นางภาษิณี
(ญาณี) สุนทรและนายจุมพล คันโททอง

