
 
คําสั่งโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 

ที่        /2562 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ  

************************** 
  ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ร่วมกับคณะครูสายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  สายช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 สายช้ัน Gifted  สายช้ัน MEP และหอ้งเรียนขอบฟ้ากว้าง  ที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  ได้จัด
โครงการปัจฉิมนิเทศขึ้น เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจให้กับนักเรียนก่อนที่จะจบการศึกษา และเพ่ือนักเรียนเห็น
คุณค่าของตนเองเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ลูกศิษย์ สานความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างรุ่นพ่ี 
และรุ่นน้องที่รว่มสร้างความดีงามต่อสถาบัน สํานึกรักษส์ถาบัน และเพ่ืออําลาสถาบัน น้อมนําแนวคดิปรัชญา 
โอวาทไปใช้ในการดําเนินชีวิตให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป 

 ทั้งน้ีเพ่ือให้การดําเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงขอ
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1.  คณะกรรมการอํานวยการ 
1) นายวิชิน  หมื่นศรีจูม   ประธานกรรมการ 
2) นางยุภาพร  โฆษิตพิมานเวช  รองประธานกรรมการ 
3) นายเฉลิมศักด์ิ ภารดิลก   รองประธานกรรมการ   
4) นางอัญชลี โพธิเทนชัย   กรรมการ 
5) นางสาวกฤษณา ศรีนูเดช   กรรมการ 
6) นางสุมลฑา หลอดสว่าง   กรรมการ 
7) นางอุบล ละอําคา    กรรมการ 
8) นายอัครเดช สีดามาตร์   กรรมการ 
9) นางฉวีวรรณ หมื่นกันยา   กรรมการ 
10) นางภฤดา  เอ้ืองสัจจะ   กรรมการ 
11) นางสุดาวัลย์ สถิตธรรมรัตน์  กรรมการ 
12) นางขนิษฐา ศรีกลชาญ   กรรมการ 
13) นางบุปผา เหมบุรุษ   กรรมการ 
14) นางนุชนี ทองดีนอก   กรรมการ 
15) นายณรงค์ศักด์ิ เอ้ืองสัจจะ  กรรมการ 
16) นางวารุณี ศรีมาตย์   กรรมการ 
17) นางมุกดา  ใสวารี   กรรมการ 
18) นางวันเพ็ญ  แม่นธนู   กรรมการ 
19) นางจุติพร เวฬุวรรณ   กรรมการ  
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20) นายสันตีรณะ นามวงษา   กรรมการและเลขานุการ 
21) นายคณาวิจก์  โถตะบุตร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22) คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้คําแนะนํา ปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานแก่ฝ่ายต่างๆ 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายดําเนนิงาน 
1) นายสันตีรณะ นามวงษา   ประธานกรรมการ 
2) นางสุดาวัลย์ สถิตธรรมรัตน์    รองประธานกรรมการ 
3) นางนุชนี  ทองดีนอก   รองประธานกรรมการ 
4) นางวารุณี ศรีมาตย์   รองประธานกรรมการ 
5) นายณรงค์ศักด์ิ เอ้ืองสัจจะ  รองประธานกรรมการ  
6) คณะครูสายมัธยมศึกษาปีที่ 1  กรรมการ 
7) คณะครูสายมัธยมศึกษาปีที่ 2  กรรมการ 
8) คณะครูสายมัธยมศึกษาปีที่ 3  กรรมการ 
9) คณะครูสายมัธยมศึกษาปีที่ 4  กรรมการ 
10) คณะครูสายมัธยมศึกษาปีที่ 5  กรรมการ 
11) คณะครูสายมัธยมศึกษาปีที่ 6  กรรมการ 
12) คณะครูสาย MEP   กรรมการ 
13) คณะครูสาย Gifted   กรรมการ    
14) นายสมพงษ์ สหีวัง   กรรมการ 
15) นางบุปผา เหมบุรุษ   กรรมการ 
16) นางขนิษฐา ศรีกลชาญ   กรรมการ 
17) นายตรีเพชร  เชวงกุล   กรรมการ     
18) นางสาวณิชาพัฒน์  แก้วก่ิง  กรรมการ  
19) นายอภิชาต  ศรีวงษ์ศา   กรรมการ 
20) นายคณาวิจก์ โถตะบุตร   กรรมการและเลขานุการ 
21) นางปราณปรียา ทรงศร ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22) นายภูชิชญ์ ศรีศุภร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23) นายปพลวัชร์ ธนดิษฐ์ศิริกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
24) คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   ประสานงาน กํากับดูแล ให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ 
ดําเนินงาน 
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3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  3.1  คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที ่

1. นายเฉลิมศักด์ิ ภารดิลก   ประธานกรรมการ 
2. นายสมพงษ์  สีหวัง   รองประธานกรรมการ 
3. นายวีระศักด์ิ  สิมภัยล ี   กรรมการ 
4. นายประทีป  หอมชาลี   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. นายชัชพงษ์  อุปปาละ   กรรมการ 
12. นายณัฐวุฒิ  วงศ์ปัจฉิม   กรรมการ    
13. นายวินัย  แสงธรรมรงค์   กรรมการ 
14. นายสุริยัน  บุพพิ   กรรมการ 
15. นายสิทธิพงษ์   ดาวช่วย   กรรมการ 
16. นายมนัส  บุญหล้า   กรรมการ 
17. นายไกรศร  นามพระ   กรรมการ 
18. นายศรีโพธ์ิ  นามพระ    กรรมการ 
19. นายสมควร สุพร   กรรมการและเลขานุการ 
20. คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   จัดเตรียมสถานที ่ป้ายงาน โต๊ะหมู่บูชา ตกแต่งสถานที่ให้เรียบร้อยสวยงาม  
3.2. คณะกรรมการฝ่ายพิธกีาร 

1. นางยุภาพร โฆษิตพิมานเวช  ประธานกรรมการ 
2. นางสุดาวัลย์ สถิตธรรมรัตน์  รองประธานกรรมการ 
3. นางบุปผา เหมบุรุษ   กรรมการ 
4. นางสาวหทัยรัตน์  สวัสดิผล  กรรมการ 
5. นายณรงค์ศักด์ิ   เอ้ืองสัจจะ  กรรมการและเลขานุการ 
6. นางวิภาดา พ้ัวลี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่    ดําเนินการจัดกิจกรรมตามลําดับพิธีการและจัดซ้อมพิธีการให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
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3.3.  คณะกรรมการฝา่ยบรกิารและปฏิคม 
1. นายเฉลิมศักด์ิ ภารดิลก   ประธานกรรมการ  
2. นางชุติกาญจน์ บ้งง้ึม   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกฤษณา ศรีนูเดช   กรรมการ 
4. นางสาวณัฐ์ภิญญา แบนกระโทก  กรรมการ 
5. นางสาวอันธิกา ภูละมุล   กรรมการ 
6. นางวชิราภรณ์ วงศ์ประชา   กรรมการ 
7. นางสาวอรุณรัตน์ คงเดชอุดมกุล  กรรมการ 
8. นางเดือนเพ็ญ ยะมณี   กรรมการ 
9. นางสุภาพร จันทร์มะณ ี   กรรมการ 
10. นางสาวสุวดี นรินยา   กรรมการ 
11. นางณัฏฐ์กฤตา จุรีมาศทวีศร ี  กรรมการ 
12. นางสาวเกศินี เฉลิมแสน   กรรมการ 
13. นางทัศนีย์ เทพราชา   กรรมการและเลขานุการ 
14. นางผุสดี นิลสาย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวอุษณี ปาสะนัม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาววารินทร์ โมร ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ต้อนรบัและจัดเตรียมเครื่องด่ืม อาหารว่างสําหรับผู้บริหาร คณะครูและแขกผูม้ีเกียรติที่มารว่มงาน    
3.4. คณะกรรมการฝ่ายงานโสตทัศนูปกรณ์และการแสดง 

1. นางยุภาพร โฆษิตพิมานเวช  ประธานกรรมการ 
2. นายเจษฎา อินตะนัย   รองประธานกรรมการ 
3. นายภูชิชญ์ ศรีสุภร   กรรมการ 
4. นายพิศิษฐ์ พิมพะนิตย์   กรรมการ 
5. นายอติรุจ สุทธิประภา   กรรมการ 
6. นายตรีเพชร เชวงกูล   กรรมการ 
7. นายธภัทร เทียวสูงเนิน   กรรมการ 
8. นายโดยตน วงศ์ราชา   กรรมการ 
9. นางสาวชุลีพร เพรงมา   กรรมการ 
10. นายประทีป หอมชาลี   กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวณิชาพัฒน์  แก้วก่ิง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที ่ จัดเตรียมเครื่องเสียงอุปกรณ์ และบนัทึกภาพกิจกรรมระหว่างดําเนินการ รวมท้ังฝึกซ้อมการแสดง 
3.5. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงิน 

1. นายเฉลิมศักด์ิ  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 

หน้าที ่   สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทําเอกสารเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3.6. คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสาร 

1. นางสันติรณะ นามวงษา  ประธานกรรมการ 
2. นายคณาวิจก์ โถตะบุตร  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอุษณี ปาสะนัม  กรรมการ 
4. นางสาวชุลีพร เพรงมา  กรรมการ 
5. นางสาววารินทร์ โมรี   กรรมการ 
6. นายปพลวัชร์ ธนดิษฐ์สิริกุล  กรรมการและเลขานุการ  
7. นางสาวสุพรรณี โพธ์ิศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่   ดําเนินงาน ประสานงานกับบุคคลที่เก่ียวข้อง ตามกิจกรรมที่วางไว้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3.7. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

  สายชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
1. นางฉวีวรรณ   หมื่นกันยา 
2. นางจุติพร เวฬุวรรณ 
3. นางสาวณิชาพัฒน์  แก้วก่ิง 
4. นางดวงใจ ชาวโพธ์ิ 
5. นางสาววิราพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 
6. นายพุทธมนตร์   ศรีเร 
7. นางสาวปทิตตา ทองอ่อน 
8. นางสาวศิรดา   พรหมดวงดี 
9. นายสถาพร  มูลมาตย์ 
10. นายชาติเช้ือ  หล้าดา 
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11. นางฉวีวรรณ อ่างบุญตา 
12. นางพรสุข พัฒเพ็ง 
13. นางสุวัลลภา อันปัญญา 
14. นางชุติกาญจน์ บ้งง้ึม 
15. นางวัชราภรณ์  สีดาเคน 
16. นางสาวอัจฉรา  สุดาวรรณ์ 
17. นางสาวสุรัสวดี บูรณะไพบูลย์ 
18. นายภูชิชญ์ ศรีศุภร 
19. นางสาว รวิสรา บูรณะเสน 
20. นางสาวประภัสสร พฤกษาเจริญ 

 สายชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 
1. นางภฤดา เอ้ืองสัจจะ 
2. นางอุษา   เรียวเรืองแสงกุล 
3. นางนิภาพร อินทะสมบัติ 
4. นางศิราภรณ์ ทองมี 
5. นางสาวอโนมา นาสมฝัน 
6. นายอุดมทรัพย์  เหลืองอุบล 
7. นางสาวเกวลิน   อ่างบุญตา 
8. นายประทีป หอมชาลี 
9. นางแว่นฟ้า โพธ์ิพันธ์ไม้ 

10. นายกฤษณพนธ์    ศิริกุล 
11. นายพิศิษฐ ์ พิมพะนิตย์ 
12. นางสมคะเนย์  โตโส 
13. นายประจวบ  กุมรัตน์ 
14. นางบวรนารถ  สืบจากสิงห ์
15. นายธนารัตน์  ก้อนใจจิตร 
16. นายธภัทร เทียวสูงเนิน 
17. นายคณาวิจก์ โถตะบุตร 
18. นางสาวพิชชาภา ยาวะระ 

  สายชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
1. นางสุดาวัลย์ สถิตธรรมรัตน์ 
2. นางบุญนํา สีหวัง 
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3. นายวิชิตชัย ปาไทย 
4. นางสาวชาลิสสา  ปะกิระสา 
5. นางรินจงค์  ขันทองคํา 
6. นางยุพาภรณ์  ดวงสุฤทธ์ิ 
7. นางจิรพา มูลพงษ์   
8. นางสายฝน  ตนชัยภูมิ 
9. นางสาวส่องศรี   สุขสร้อย 
10. นางวชิราภรณ์ วงศ์ประชา 
11. นายบัณฑิต พันธ์ราช 
12. นางนภัสนันท์  อินทรปพงศ์ 
13. นายสมควร สพุร 
14. นางสาวณัฏร์กฤตา จุรีมาศทวีศรี 

 สายชัน้  MEP มัธยมศึกษา 
1. นางวารุณี ศรีมาตย์ 
2. นายเริงฤทธิ หาลาภ 
3. นางพิมพ์ใจ น่ิมพิลา 
4. นางสาวสายฝน ตาวะเท 
5. นายราเมศวร์  มูลแวง 
6. นายสุธรรม  ศรีศุภะ 
7. นายอติรุจ  สุทธิประภา 
8. Mr.Maarten Tau 
9. Miss.Nancy E.Domingo 

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

 สายชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 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 ทรงศร ี
10. นางสาววิชญาภรณ์  ใจขาน 
11. นางสาวชุลีพร  เพรงมา 
12. นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วบ่อ 
13. นายชัยวัฒน์ ชะอินทรวงค์ 

 สายชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
1. นางนุชนี  ทองดีนอก 
2. นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ 
3. นางปารณีย์  ศรีคาม 
4. นางสาววรรณฐกานต์ แข่งขัน 
5. นางวิภาดา พ้ัวลี 
6. นางนัฐลดา พรมม ี
7. นายเจษฎา อินตะนัย 
8. นายตรีเพชร เชวงกูร 
9. นาวสุภาวดี สาระวัน 
10. นายสุพัฒน์ สอนบุบผา 
11. นางสาวเนตรนภา ขัวขุน 
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สาย Gifted มัธยมศึกษา 
1. นายณรงค์ศักด์ิ เอ้ืองสัจจะ 
2. นางสาวสุกฤตา คามะปะใน 
3. นายรัชพล รัตนเกษมชัย 
4. นางวรางคณา คําเนตร 
5. นางฑิฑิตยา สุดเพาะ 
6. นายโดยตน วงศ์ราชา 
7. นางพันทิพา บุญสรรค ์
8. นางเจนจิรา อันปัญญา 
9. นางทิพมาศ พงษ์ไทย 
10. นายอภิชาติ  ศรีวงษ์ศา 
11. นางสาวเกศินี เฉลิมแสน   

หน้าที ่ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและควบคุมดูแลนักเรียนในสายช้ันให้เขา้ร่วมกิจกรรมร่วมกับคณะสภานักเรียน 
 3.8. คณะกรรมฝ่ายสภานักเรียน 

1. นายขนุน สังขด์า   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรุจิรา ห้วยหงษ์ทอง  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกนกกาญจน์  มูลเพชร  กรรมการ 
4. นางสาวสาลิกา กองนาค  กรรมการ 
5. นางสาวศศิณาภรณ์ เสาร่อน  กรรมการ 
6. นางสาวชลธิชา  โม้ลี   กรรมการ 
7. นางสาวธารารัตน์ ช่ังทอง  กรรมการ 
8. นายชานน  ใบบ้ง   กรรมการ 
9. นายอภิสิทธ์ิ ยศธะสาร  กรรมการ 
10. นางสาววริศรา มั่งมา   กรรมการ 
11. นางสาววรยา พลบํารุง  กรรมการ 
12. นางสาววิสุดาพร ยุวบุตร  กรรมการ 
13. นางสาวชยาภรณ์ ภูกองไชย   กรรมการ 
14. นายธนพล ขึ้นนกคุ้ม   กรรมการ 
15. นายชัยนันต์ วงอินจันทร์  กรรมการ 
16. นายจารุพงษ์ แก่นนอก  กรรมการ 
17. นายจิรายุส บุตรสาระ   กรรมการ 
18. นายอภิชาติ ลําพา   กรรมการ 
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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 

หน้าที่  จัดทําแบบประเมิน และดําเนินการผลการจัดงาน สรุปรายงานเสนอผู้บริหารทราบต่อไป 
 3.9. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที 3 และ 6 จํานวน 622 คน 

 

4. คณะกรรมฝ่ายประเมินผล 
1) นายสันตีรณะ นามวงษา   ประธานกรรมการ 
2) นางสุดาวัลย์  สถิตธรรมรัตน์  รองประธานกรรมการ 
3) นางมุกดา  ใสวารี   กรรมการ 
4) นายณรงค์ศักด์ิ  เอ้ืองสัจจะ  กรรมการ 
5) นางจุติพ ร  เวฬุวรรณ   กรรมการ   
6) นางเยาวพา  จันทร์สาเทพ  กรรมการ 
7)  นางนุชนี  ทองดีนอก   กรรมการและเลขานุการ 
8) นางปราณปรียา  ทรงศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
9) นายภูชิชญ์  ศรีศุภร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10) นายปพลวัชร์  ธนดิษฐ์ศิริกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11) คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ จัดทําแบบประเมิน  และดําเนินการผลการจัดงาน สรุปรายงานเสนอผู้บริหารทราบต่อไป 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังตามคําสั่งน้ีปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใสท่ําหน้าที่เต็ม
ความสามารถเพ่ือบังเกิดผลดี เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและโรงเรียนสืบไป 
   

  ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่  18  กุมภาพันธ์  2562  เป็นต้นไป 
   

   สั่ง  ณ  วันที่   15   กุมภาพันธ์  2562   
 
 

(นายวิชิน  หมืน่ศรีจูม) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 


