
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
ที่  45  / 2561 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพิธีไหวค้ร ูประจําปีการศึกษา  2561 
 

************************** 
 

 ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดกลางจะจัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 
มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกระดับชั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงถึงความความรัก ความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ
ประสาทวิชาให้ความรู้ และเป็นการมอบตัวเป็นศิษย์ในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ 

 เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 
1) นายวิชิน  หมื่นศรีจูม   ประธานกรรมการ 
2) นางยุภาพร  โฆษิตพิมานเวช  รองประธานกรรมการ 
3) นายเฉลิมศักดิ ์ภารดิลก   รองประธานกรรมการ 
4) นางพูลศรี ภูไชยแสง   กรรมการ 
5) นางอุบล ละอาํคา    กรรมการ 
6) นายอัครเดช สดีามาตร ์   กรรมการ 
7) นางฉวีวรรณ หม่ืนกันยา   กรรมการ 
8) นางภฤดา  เอื้องสัจจะ   กรรมการ 
9) นางสุดาวัลย์ สายหู   กรรมการ 
10) นางขนิษฐา ศรีกลชาญ   กรรมการ 
11) นางบุปผา เหมบุรุษ   กรรมการ 
12) นางนุชนี ทองดีนอก   กรรมการ 
13) นายณรงค์ศักดิ ์เอื้องสัจจะ  กรรมการ 
14) นางอัญชลี โพธิเทนชัย   กรรมการ 
15) นางวารุณี ศรีมาตย์   กรรมการ 
16) นางมุกดา  ใสวารี   กรรมการ 
17) นางวันเพ็ญ  แม่นธนู   กรรมการ   
18) นายสันตีรณะ นามวงษา   กรรมการและเลขานุการ 
19) นายคณาวิจก์  โถตะบุตร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20) คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้คําแนะนํา ปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานแก่ฝ่ายต่างๆ 
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2. คณะกรรมการฝ่ายดําเนินงาน 
1) นายสันตีรณะ นามวงษา   ประธานกรรมการ 
2) นายสมพงษ์ สีหวัง   รองประธานกรรมการ 
3) นางกสิณา อรย์ิธัช   กรรมการ 
4) นางนิตยา รัชชวูงศ์   กรรมการ   
5) นางบุปผา เหมบุรุษ   กรรมการ 
6) นางขนิษฐา ศรีกลชาญ   กรรมการ 
7) นายตรีเพชร  เชวงกุล   กรรมการ     
8) นางณิชาพัฒน์ ประทุมตะ   กรรมการ  
9) นางวันเพ็ญ แม่นธนู   กรรมการ 
10) นายคณาวิจก์ โถตะบุตร   กรรมการและเลขานุการ 
11) นางปราณปรียา ทรงศรี   กรรมการและเลขานุการ 
12) นายภูชิชญ์ ศรศุีภร    กรรมการผูช้่วยเลขานุการ 
13) คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   ประสานงาน กํากับดูแล ให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลตุามวัตถุประสงค์ของการ 
ดําเนินงาน 

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  3.1  คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที ่

1. นายเฉลิมศักดิ ์ภารดิลก   ประธานกรรมการ 
2. นายสมพงษ์  สีหวัง   รองประธานกรรมการ 
3. นายวีระศักดิ์  สิมภัยลี   กรรมการ 
4. นายประทีป  หอมชาล ี   กรรมการ 
5. นายศุภวัฒน์  ลีวัฒนโยธิน   กรรมการ 
6. นายอัครเดช  สีดามาตร์     กรรมการ 
7. นายทวิช  ตรีสนู     กรรมการ 
8. นายโดยตน วงศ์ราชา     กรรมการ 
9. นายภูชิชญ์  ศรีศุภร     กรรมการ 
10. นายอภิชาต ศรีวงษ์ศา   กรรมการ 
11. นายศรีโพธ์ิ  นามพระ     กรรมการ 
12. นายชัชพงษ์  อุปปาละ   กรรมการ 
13. นายวินัย  แสงธรรมรงค์   กรรมการ 
14. นายสุริยัน  บุพพิ   กรรมการ 
15. นายสิทธิพงษ์   ดาวช่วย   กรรมการ 
16. นายมนัส  บุญหล้า   กรรมการ 
17. นายไกรศร  นามพระ   กรรมการ 
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18. นายณัฐวุฒิ  วงศ์ปัจฉิม   กรรมการ 
19. นายสมควร สุพร   กรรมการและเลขานุการ 
20. คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   จัดเตรียมสถานที่ ป้ายงาน โต๊ะหมู่บูชา ตกแต่งสถานที่ให้เรียบร้อยสวยงาม  
3.2. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

1. นางยุภาพร โฆษิตพิมานเวช  ประธานกรรมการ 
2. นางกสิณา  อริย์ธัช   รองประธานกรรมการ 
3. นางกสิณา อริย์ธัช   กรรมการ 
4. นางนิตยา รัชชวูงศ์   กรรมการ  
5. นางบุปผา เหมบุรุษ   กรรมการ 
6. นายคณาวิจก์  โถตะบตุร   กรรมการ 
7. นางสาวหทัยรัตน์  สวัสดิผล  กรรมการ 
8. นายธภัทร  เทียวสูงเนิน   กรรมการ 
9. นายณรงค์ศักดิ ์  เอื้องสัจจะ  กรรมการและเลขานุการ 
10. คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่     ดําเนินการจัดกิจกรรมตามลําดับพิธีการและจัดซ้อมพิธีการไหว้ครูให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
3.3.  คณะกรรมการฝ่ายบรกิารและปฏิคม 

1. นายเฉลิมศักดิ ์ภารดิลก   ประธานกรรมการ  
2. นางขนิษฐา ศรีกลชาญ   รองประธานกรรมการ 
3. นางเกวลิน บุญเล็ก   กรรมการ 
4. นางสาวณัฐ์ภิญญา แบนกระโทก  กรรมการ 
5. นางผุสด ี นิลสาย    กรรมการ 
6. นางหล้าแก้ว เกษมสุข   กรรมการ 
7. นางพูลศรี ทาสีดํา   กรรมการ 
8. นางอัญชลี จีนชํานิ   กรรมการ 
9. นางสาวจิราพร อรรคฮาต   กรรมการ 
10. นางทัศนีย์ เทพราชา   กรรมการและเลขานุการ 
11. คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ต้อนรบัและจัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่างสําหรับผู้บริหาร คณะครูและแขกผูมี้เกียรตทิี่มารว่มงาน    
3.4. คณะกรรมการฝ่ายงานโสตทัศนูปกรณ์และการแสดง 

1. นางยุภาพร โฆษิตพิมานเวช  ประธานกรรมการ 
2. นายเจษฎา อินตะนัย   รองประธานกรรมการ 
3. นายภูชิชญ์ ศรสุีภร   กรรมการ 
4. นายพิศิษฐ์ พิมพะนิตย์   กรรมการ 
5. นายอติรจุ สุทธิประภา   กรรมการ 
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6. นายตรีเพชร เชวงกูล   กรรมการ 
7. นายธภัทร เทียวสูงเนิน   กรรมการ 
8. นายโดยตน วงศ์ราชา   กรรมการ 
9. นายประทีป หอมชาล ี   กรรมการและเลขานุการ 
10. นางณิชาพัฒน์ ประทุมตะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ จัดเตรียมเครื่องเสียงอุปกรณ์ และบนัทึกภาพกิจกรรมระหว่างดําเนินพิธีไหว้ครู รวมทั้งฝึกซอ้มการแสดงใน 
          พิธีไหว้ครู 

3.5. คณะกรรมการฝ่ายตัดสนิการประกวดพานไหวค้รู 
1. นายเฉลิมศักดิ ์ภารดิลก  ประธานกรรมการ 
2. นางกสิณา อริย์ธัช   รองประธานกรรมการ 
3. นางพิมพ์ใจ น่ิมพิลา   กรรมการ 
4. นางทัศนีย์ เทพราชา      กรรมการ 
5. นางสาววรรณฐกานต์ แข่งขัน  กรรมการ 
6. นางสาวอัญญารัตน์  หาญโสภา กรรมการ 
7. นางรินจงค์ ขันทองคํา  กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวศิรดา พรหมดวงด ี  กรรมการละผูช้่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้คะแนนในการประกวดพานไหว้ครูและตดัสินผลการประกวด ด้วยความบริสุทธ์ิยุติธรรม 
3.6. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงิน 

1. นายเฉลิมศักดิ ์ ภารดิลก  ประธานกรรมการ 
2. นางวันเพ็ญ แม่นธนู   รองประธานกรรมการ 
3. นางวชิราภรณ์ วงศ์ประชา  กรรมการ 
4. นางเดือนเพ็ญ ยะมณี   กรรมการ 
5. นายสมควร สุพร   กรรมการ  
6. นางสาวอันธิกา ภูละมูล  กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวสุวดี  นรินยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่    สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทําเอกสารเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารโรงเรยีน 
3.7. คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสาร 

1. นางยุภาพร   โฆษติพิมานเวช  ประธานกรรมการ 
2. นายถวิล รุจิชยากูร   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวชุลีพร เพรงมา  กรรมการ 
4. นางสาวสุพรรณี โพธ์ิศรี  กรรมการ 
5. นางสาวอุษณี ปาสะนัม  กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาววารินทร์ โมร ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
7. คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่    ดําเนินงาน ประสานงานกับบุคคลที่เก่ียวข้อง ตามกิจกรรมที่วางไว้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3.8. คณะกรรมการควบคุมดูแลนกัเรียนเข้าร่วมกจิกรรม 
 สายชั้นอนบุาล 

1. นางสาวกฤษณา ศรีนูเดช 
2. นางสาวณัฐ์ภิญญา แบนกระโทก   
3. นางผุสด ีนิลสาย 
4. นางสุภาพร  จันทร์มะณี 

  ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง  
1. นางพูลศรี ภูไชยแสง 
2. นางสาวบัวเรียน แก้วนิสสัย 
3. นางกนกนุช บัวสําโรง 
4. นางสุมลทา หลอดสว่าง 
5. นายทวิช  ตรสูีน 
6. นายอุดร  อารีเอือ้ 
7. นางสาวเรืองอุไร ศรีโยธา 

 สายชั้นมินโิปรแกรมประถม 
1. นางอัญชล ีโพธิเทนชัย 
2. นางสาวสุรัสวด ี  บูรณไพบูลย์ 
3. นางสาวปิยะนาถ  บัวผาย 
4. นางสาวศรินรัตน์  เพียสุพรรณ 
5. นางสาวหทยัรัตน์ สวัสดผิล 
6. นางธนพร เชวงกูล 
7. นายณัฐวุฒิ วงศ์ปัจฉิม 
8. นายรัฐภาพร เสาร์โสภา 

  สายชั้นชว่งชัน้ที่ 1 
1. นางอุบล  ละอําคา 
2. นางศรีวรรณ  สุขคําแสน 
3. นางปรานี  หิมะธนะสุวรรณ 
4. นางภานุรัตน์  บาลไธสง 
5. นางสุกัญญา นนท์อามาตย์ 
6. นางนิภาภรณ์ พิลาชัย 
7. นางสาวอรุณรัตน์  คงเดชอดุมกุล 

  สายชั้นชว่งชัน้ที่  2 
1. นายอัครเดช สีดามาตร์ 
2. นายวีระพล เพรงมา 
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3. นางสิรภัทร   ศรีทําบุญ 
4. นายวีระศักดิ์  สิมภัยลี 
5. นางบัวพิน สุขหนา 
6. นางนิลุบล ศิรวิรวุฒิ 
7. นางสาววิภาดา วิเชียรเขต 
8. นางทัชชภร แกล้วกล้าหาญ 
9. นางสาวรุ่งตะวัน  แสงจันทร ์
10. นายภูษิต  ภูสนาม   
11. นางสาวพิชญ์ธินัณท ์พันธุมะบํารุง 
12. นางสาวสุพรรษา  สารพล 
13. นางสาวสุทพิฐโชค ศรีขัดเค้า 
14. นายชัชพงษ ์ อุปปาละ 
15. นายศุภวัฒน์   ลีวัฒนะโยธิน 
16. นางพัณต์ณิตา ทองมี 
17. นางลาวัลย์  จักรบุตร 

  สายชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
1. นางฉวีวรรณ   หม่ืนกันยา 
2. นางจุติพร เวฬุวรรณ 
3. นางณิชาพัฒน์ ประทุมตะ 
4. นางดวงใจ ชาวโพธ์ิ 
5. นางสาววิราพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 
6. นายพุทธมนตร์   ศรีเร 
7. นางปทิตตา ทองออ่น 
8. นางสาวศิรดา   พรหมดวงด ี
9. นายสถาพร  มูลมาตย์ 
10. นายชาติเชือ้  หล้าดา 
11. นางฉวีวรรณ อ่างบุญตา 
12. นางพรสุข พัฒเพ็ง 
13. นางสุวัลลภา อันปัญญา 
14. นางชุติกาญจน์ บ้งง้ึม 
15. นางวัชราภรณ์  สีดาเคน 
16. นางสาวอัฉรา  สดุาวรรณ 
17. นางบุษบง บัวแสง 
18. นางสาวสุรัสวดี บูรณะไพบูลย์ 
19. นายภูชิชญ์ ศรีสุพร 
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 สายชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 
1. นางภฤดา เอือ้งสัจจะ 
2. นางนิตยา   รัชชูวงษ ์
3. นางอุษา   เรียวเรืองแสงกุล 
4. นางนิภาพร อนิทะสมบัต ิ
5. นางศิราภรณ์ ทองม ี
6. นางสาวอโนมา นาสมฝัน 
7. นายอุดมทรัพย์  เหลืองอุบล 
8. นางเกวลิน   อ่างบุญตา 
9. นายประทีป หอมชาล ี

10. นางแว่นฟ้า โพธ์ิพันธ์ไม้ 
11. นายกฤษณพนธ์    ศิริกุล 
12. นายพิศิษฐ์  พิมพะนิตย ์
13. นางสมคะเนย์  โตโส 
14. นายประจวบ  กุมรัตน์ 
15. นางบวรนารถ  สืบจากสิงหื 
16. นายธนารัตน์  ก้อนใจจิตร 
17. นายธภัทร เทียวสูงเนิน 
18. นายคณาวิจก์ โถตะบุตร 

  สายชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
1. นางสุดาวัลย์ สายหู 
2. นางบุญนํา สีหวัง 
3. นายวิชิตชัย ปาไทย 
4. นางสาวชาลิสสา  ปะกิระสา 
5. นางรินจงค์  ขันทองคํา 
6. นางยุพาภรณ์  ดวงสุฤทธ์ิ 
7. นางจิรพา มูลพงษ์   
8. นางสายฝน  ตนชัยภูม ิ
9. นางสาวส่องศรี   สุขสรอ้ย 
10. นางวชิราภรณ์ วงศ์ประชา 
11. นายบัณฑิต พันธ์ราช 
12. นางนภัสนันท์  อินทรปพงศ์ 
13. นางสาวศิริธร  จันทร์ โฮง 
14. นางสาวณัฏร์กฤตา จุรีมาศทวีศรี 
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 สายชั้น  MEP มัธยมศึกษา 
1. นางวารุณี ศรีมาตย์ 
2. นางกานดา เปรุนาวิน 
3. นายเริงฤทธิ หาลาภ 
4. นางพิมพ์ใจ นิ่มพิลา 
5. นางสาวสายฝน ตาวะเท 
6. นายราเมศวร์  มูลแวง 
7. นายสุธรรม  ศรีศุภะ 
8. นายอติรจุ  สุทธิประภา 

 สายชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
1. นางกสิณา อริย์ธัช 
2. นางเยาวพา จันทร์สาเทพ 
3. นางทัศนีย์ เทพราชา 
4. นางสาวจีรนันท์  วงศ์ก้อม 
5. นางรัชนก บรรพรหม 
6. นายถวิล รุจิชยากูร 
7. นางสาวศิริญญา คํามา 
8. นางขนิษฐา ศรีกลชาญ 
9. นางมุกดา ใสวารี 
10. นางวันเพ็ญ  แม่นธนู 
11. นางไพรวัลย์ กัญญพันธ์ 
12. นางณัชพร หม่ันวิชา 
13. นายภานุพันธ์ สารพล 
14. นางสาวนฤมล ศิริธีรกุล 

 สายชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 
1. นางบุปผา   เหมบุรุษ 
2. นางสาวสุภาพร   แพงอ่อน 
3. นายชัยวัฒน์  ชะอินทรวงค์ 
4. นางสาวทิพย์สุดา วงษ์กาไสย 
5. นางสาวแสงเพ็ญ ป่ินทอง 
6. นายพรชัย แสนเส็ง 
7. นายสมพงษ์ สีหวัง 
8. นายสุภักดี โหน่งจันดี 
9. นางปราณปรียา ทรงศรี 
10. นางวิชญาภรณ์  ใจขาน 
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11. นางสาวชุลีพร  เพรงมา 
12. นางสาวศศิยาภรณ์ ทับศรี 
13. นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วบ่อ 
14. นายชัยวัฒน์ ชะอินทรวงค ์

 สายชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
1. นางนุชนี  ทองดีนอก 
2. นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ 
3. นางปารณีย์  ศรีคาม 
4. นางสาววรรณฐกานต์ แข่งขัน 
5. นางสาววนิดา บุญอุ้ย 
6. นางวิภาดา พ้ัวลี 
7. นางนัฐลดา พรมม ี
8. นายเจษฎา อินตะนัย 
9. นายตรีเพชร เชวงกูร 
10. นายฐิติภาศ โคตรพันธ์ 

สาย Gifted มัธยมศึกษา 
1. นายณรงค์ศักดิ ์เอื้องสัจจะ 
2. นางสาวสุกฤตา คามะปะใน 
3. นายรัชพล รัตนเกษมชัย 
4. นางวรางคณา คําเนตร 
5. นางฑิฑิตยา สุดเพาะ 
6. นายโดยตน วงศ์ราชา 
7. นางพันทิพา บุญสรรค์ 
8. นางเจนจิรา อันปัญญา 
9. นางสาวทิพมาศ พงษ์ไทย 
10. นางสาวเกศิณี เฉลิมแสง   

หน้าที ่ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและควบคุมดูแลนักเรียนในสายช้ันให้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับคณะสภานักเรียน 
 4. คณะกรรมฝ่ายนักเรียน 

1. นายขนุน สังข์ดา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรุจิรา ห้วยหงษ์ทอง  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกนกกาญจน์  มูลเพชร  กรรมการ 
4. นางสาวสาลิกา กองนาค  กรรมการ 
5. นางสาวศศิณาภรณ์ เสาร่อน  กรรมการ 
6. นางสาวชลธิชา  โม้ลี   กรรมการ 
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7. นางสาวณัฐปภัสร ์ เดินชัยภูมิ  กรรมการ 
8. นายชานน  ใบบ้ง   กรรมการ 
9. นายไชยเชษฐ์ ชัยรักษา  กรรมการ 
10. นางสาววริศรา ม่ังมา   กรรมการ 
11. นางสาววรยา พลบํารุง  กรรมการ 
12. นางสาววิสุดาพร ยุวบุตร  กรรมการ 
13. นางสาวชยาภรณ์ ภูกองไชย   กรรมการ 
14. นายธนพล ข้ึนนกคุ้ม   กรรมการ 
15. นายชัยนันต ์วงอินจันทร ์  กรรมการ 
16. นายจารุพงษ์ แก่นนอก  กรรมการ 
17. นายจิรายุส บุตรสาระ   กรรมการ 
18. นายอภิชาต ิลําพา   กรรมการ 
19. นายเจนณรงค์ ดีไธสง   กรรมการ 
20. นางสาวรัชฎาภรณ์ พรมล ี  กรรมการ 
21. นางสาวชลธิชา อินทร์บุญญา  กรรมการ 
22. นางสาวณัชชา  สายเพ็ชร  กรรมการ 
23. นางสาวจันจิรา เจ๊กรักษ ์  กรรมการ 
24. นางสาวจิรวรรณ นะวะพิษ  กรรมการ 
25. นางสาวนันท์นภัส ราชชาดา  เลขานุการ 

หน้าที ่ จัดทําแบบประเมิน และดําเนินการผลการจัดงาน สรุปรายงานเสนอผู้บริหารทราบตอ่ไป 
  

ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคําส่ังน้ีปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใสท่ําหน้าที่เต็ม
ความสามารถเพ่ือบังเกิดผลด ีเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการและโรงเรียนสืบไป 
   

  ทั้งน้ีตั้งแต่วันที ่ 13  มิถุนายน  2561  เป็นต้นไป 
   

   สั่ง  ณ  วันที่   13    มิถุนายน  2561 
 
 
 

(นายวิชิน  หม่ืนศรีจูม) 
     ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 


