
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม 
ที่  ๑๖๕/๒๕๖๑ 

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม” 

---------------------------------------------------------------- 
   ด้วย โรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม ได้ก่อตั้งมำครบรอบ ๔๘ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ จึงได้จัดงำน 
“สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม” ขึ้น ในวันอำทิตย์ที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๑ เพ่ือร ำลึกถึง และให้ควำมส ำคัญ 
ของกำรก่อตั้งโรงเรียน มำ “ครบรอบ ๔๘ ปี” และหำรำยได้เพ่ือสนับสนุนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
นักเรียนท่ำตะโกพิทยำคม 
   ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดงำน “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม” ดังกล่ำวเป็นไป 
ด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม”  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ     
๑.๑  นำยวินัย  ศรีปิยะรัต   ประธำนกรรมกำร 
๑.๒  นำยบัญชำ  เดชเจริญศริิกุล  รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓  นำยจันทร์  เพ็ชรยิ้ม   รองประธำนกรรมกำร 
๑.๔  นำยวชิำญ  โพธิ์อ่อง   กรรมกำร 
๑.๕  นำงสำวศิรินันท์  ยอดฉิมมำ  กรรมกำร 
๑.๖  นำยสุชำติ  โตสงครำม   กรรมกำร 
๑.๗  นำยธนดล  สุมังคละ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมสนับสนุน  

แก่คณะกรรมกำรจัดงำน “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม”  ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการประสานงาน  

๒.๑  นำยธนดล  สุมังคละ   กรรมกำร 
๒.๒  นำยวชิำญ  โพธิ์อ่อง   กรรมกำร 
๒.๓  นำงสำวศิรินันท์  ยอดฉิมมำ  กรรมกำร 
๒.๔  นำยสุชำติ  โตสงครำม   กรรมกำร 
๒.๕  นำยค ำรณ  ขอบบัวคลี่   กรรมกำร 
๒.๖  นำงมำลัย  ต้อนแก้ว   กรรมกำร 
๒.๗  นำงจันทร์แรม  ต่อสกุล   กรรมกำร 



-๒- 
๒.๘  นำงสุจิรำภรณ์  ภัทรจำมร  กรรมกำร 
๒.๙  นำงสำวอุไรรัตน์  ธีระรังสิกุล  กรรมกำร 
๒.๑๐  นำยค ำนึง  ประเสริฐสทิธิ์  กรรมกำร 
๒.๑๑  นำงณชญำดำ  บ ำรุงศรี  กรรมกำร 
๒.๑๒  นำงสำวสุนทรี  คงอำชีวกิจ  กรรมกำร 
๒.๑๓  นำงสำวปัทมำ  แซ่กิม   กรรมกำร 
๒.๑๔  นำงสำวพรรณทิพำ  นำคจันทร์  กรรมกำร 
๒.๑๕  นำงสุภำวดี  เนตรทิพย์   กรรมกำร 
๒.๑๖  นำยประยงค์  ศรีไพรสนท์  กรรมกำร 
๒.๑๗  นำงกัญญำณัฐ  ฤทธิ์บ ำรุง  กรรมกำร 
๒.๑๘  นำงสำวปวิตรำ  สุขข ำ   กรรมกำร 
๒.๑๙  นำงสำวขนิษฐำ  สกุลวำ  กรรมกำร 
๒.๒๐  นำยสมชำย  ฤทธิ์บ ำรงุ   กรรมกำร 
๒.๒๑  นำงนงลักษณ์  ต่วนชัย   กรรมกำร 
๒.๒๒  นำงสำวศริญญำ  พิมพ์หนู  กรรมกำร 
๒.๒๓  นำยธงชัย  ศรีค ำขลิบ   กรรมกำร 
๒.๒๔  นำงสินี  สุนทรำ   กรรมกำร 
๒.๒๕  นำงสุรีรัตน์  ขอบบัวคลี่  กรรมกำร 
๒.๒๖  นำงสำวพิจิตรำ  กลั่นสุธน  กรรมกำร 
๒.๒๗  นำยลิขิต  แก้วคง   กรรมกำร 
๒.๒๘  นำงสำวเจนจิรำ  นิลพัส  กรรมกำร 
๒.๒๙  นำงสำวอัชรำภรณ์  ทองไทย  กรรมกำร 
๒.๓๐  นำงสำววรำลี  ทองไทย  กรรมกำร 
๒.๓๑  นำงสำวลลนำ  จูเฉย   กรรมกำร 
๒.๓๒  นำงสำวสุกัญญำ  หอมสุวรรณ์  กรรมกำร 
๒.๓๓  นำงสำวปัญญภัษร์  ศพมำตร  กรรมกำร 
๒.๓๔  นำยภำณุพงศ์  สิงห์สำธร  กรรมกำร 
๒.๓๕  นำยอนุศิษฎ์  บุญสุวรรณ์  กรรมกำร 
๒.๓๖  นำงสำวโยษิตำ  จุลมุสิ   กรรมกำร 
๒.๓๗  นำงสำวปำณิสรำ  สนทิผล  กรรมกำร 
๒.๓๘  นำงปิยะฐิฎำร์  ประพำไชยมงคล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่ ประสำนงำนกับศิษย์เก่ำ ท.พ. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

เพ่ือให้กำรจัดงำน “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม” เป็นไปด้วยควำมรำบรื่น เรียบร้อย 
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   ๓.  คณะกรรมการจัดพิมพ์ใบฎีกาผ้าป่า/จัดพิมพ์และจ าหน่ายบัตรงานเลี้ยงสังสรรค์  
        ๓.๑  นำงสำวศิรินันท์  ยอดฉิมมำ  ประธำนกรรมกำร 
        ๓.๒  นำงภัทรินทร์  โตเดช   กรรมกำร    

      ๓.๓  นำงสำวพิจิตรำ  กลั่นสุธน  กรรมกำร  
        ๓.๔  นำงนงลักษณ์  ต่วนชัย   กรรมกำร 
        ๓.๕  นำงสุรีรัตน์  ขอบบัวคลี่   กรรมกำร 

 ๓.๖  นำงสำวสิรินทิพย์   เอี่ยมสำหร่ำย กรรมกำร 
 ๓.๗  นำงสำวศรัญญำ  ขวัญเกิด  กรรมกำร 
 ๓.๘  นำงสำวติรำภรณ์  เดชบุรัมย์  กรรมกำร 
 ๓.๙  นำงสำวมณีรัตน์  เหิกขุนทด  กรรมกำร 
 ๓.๑๐  นำยรักษ์เกียรติ  สอนเมือง  กรรมกำร 
 ๓.๑๑  นำงสำวอรยำ  สีดำ   กรรมกำร 
 ๓.๑๒  นำงสำวชุติมำ  สิงโต   กรรมกำร 
 ๓.๑๓  นำงสำวศุภมำศ  ทวสีุข  กรรมกำร 
 ๓.๑๔  นำงสำววิชญำ  ฤทธิบ์ ำรุง  กรรมกำร 
 ๓.๑๕  นำงสำวอมรวรรณ  ค ำรัก  กรรมกำร 
 ๓.๑๖  นำยประกอบ  สุทธศิริ   กรรมกำร 
 ๓.๑๗  นำงสีปรั่ง    พุททองศรี  กรรมกำร 
 ๓.๑๘  นำงปิยะฐิฎำร์  ประพำไชยมงคล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        มีหน้าที ่  ๑. จัดพิมพ์ใบฎีกำผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม”   
                                        ๒. จัดพิมพ์บัตรงำน  “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม”   
                     ๓. จ ำหน่ำยบัตรงำน  “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม”  ก่อนวันงำน 
                                    และวันจัดงำน  จัดท ำบัญชี  กำรจ ำหน่ำยบัตร  และแจ้งชื่อผู้ชื้อบัตรตำม    
                                            หมำยเลขโต๊ะให้คณะกรรมกำรต้อนรับน ำแขกส่งที่โต๊ะภำยในงำน 
            ๔. รับเงินค่ำบัตรงำน  “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม”   และ  
                                            จัดท ำบัญชีกำรรับเงินเพ่ือจัดส่งให้กำรเงินโรงเรียน 

          ๕. จัดท ำหนังสือเชิญ  และบัตรเชิญแขกผู้มีเกียรติมำร่วมงำน 
          ๖. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

  ๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน  “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม”   
      ๔.๑  นำงปิยะฐิฎำร์  ประพำไชยมงคล  ประธำนกรรมกำร 
      ๔.๒  นำยสุเมธี  จ ำลองกุล   กรรมกำร 
      ๔.๓  นำงวันเพ็ญ  ลิ้มวรรธนะ   กรรมกำร 
 
 



-๔- 
      ๔.๔  นำงภัทรินทร์  โตเดช   กรรมกำร 
      ๔.๕  นำยสำมำรถ  กล่อมเกลำ   กรรมกำร 
      ๔.๖  นำงสำวปรัชญำฎำ  เอ่ียมประสงค์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      มีหน้าที ่  ๑. จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ให้สื่อต่ำงๆ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยได้ทรำบ 
เพ่ือร่วมงำน “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม” 
          ๒. ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยทำงเครื่องกระจำยเสียงของโรงเรียนและหน่วยงำนอื่นๆ 
เพ่ือเชิญชวนศิษย์เก่ำ ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่สนใจทั่วไปเข้ำร่วมงำน ในวันอำทิตย์ที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๑  
     ๓. ประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม” บนเว็บไซต์ 
ของโรงเรียนและเว็บไซต์อ่ืนๆ ให้ผู้ที่สนใจได้รับทรำบ 

       ๔. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง  
       ๕. อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
      ๕.๑  นำยธนดล  สุมังคละ   ประธำนกรรมกำร 
   ๕.๒  นำงวันเพ็ญ  ลิ้มวรรธนะ   กรรมกำร 
   ๕.๓  นำงสำววริยำ  ชำติสุทธิ์   กรรมกำร 
   ๕.๔  นำยประสพโชค  กองแก้ว   กรรมกำร 
   ๕.๕  นำยศำศวัต  โมรำกุล   กรรมกำร 
   ๕.๖  นำงสำวศุภิกำ  ทิพย์อ้ำย   กรรมกำร 
   ๕.๗  นำยฉัตรชัย  พันธุ   กรรมกำร 
                         ๕.๘  นำยเผ่ำไทย  เสียงแจ่ม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      มีหน้าที ่ เป็นพิธีกรในภำคค่ ำ โดยประสำนงำนกับกรรมกำรสมำคมศิษย์เก่ำฯ กรรมกำรที่ปรึกษำ 
ฝ่ำยกำรแสดง ดนตรี และฝ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ล ำดับพิธีกำรและระยะเวลำด ำเนินรำยกำรต่ำงๆ ให้กระชับ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รำบรื่น 
  ๖. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศิษย์เก่าและรับเงินค่าโต๊ะ   
      ๖.๑  นำงสำวกัญญำณัฐ  ฤทธิ์บ ำรุง  ประธำนกรรมกำร 
      ๖.๒  นำยประวิทย์  ต่อสกุล   กรรมกำร 
      ๖.๓  นำยปิยะวัจน์  กูบขุนทด   กรรมกำร 
      ๖.๔  นำงสำวศิริพร  จะริวรรณ   กรรมกำร 
      ๖.๕  นำงสำวศริญญำ  พิมพ์หนู  กรรมกำร 
      ๖.๖  นำงสำวภัสรำภรณ์  โพธิ์พันธ์  กรรมกำร           
      ๖.๗  นำงสำวอัชรำภรณ์  ทองไทย  กรรมกำร 
      ๖.๘  นำงสำวธนภรณ์  ศรีลำ   กรรมกำร 
      ๖.๙  นำยสมชำย  ฤทธิ์บ ำรุง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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      มีหน้าที ่ ๑. จัดท ำเอกสำรกำรลงทะเบียนศิษย์เก่ำ ฯ และรับสมัครสมำชิกศิษย์เก่ำฯ  
            ๒. รับหำงบัตรงำนเลี้ยงศิษย์เก่ำ ฯ จำกผู้ร่วมงำน  ใส่ลงในกล่องรับหำงบัตรงำน 
            ๓. รับเงินค่ำโต๊ะท่ีเหลือ แต่ละรุ่นที่ยังไม่ได้จ่ำย 
  ๗. คณะกรรมการฝ่ายรับเงินผ้าป่า/รับเงินผู้บริจาค   
      ๗.๑  นำงกรวิกำร์  น่วมอินทร์   ประธำนกรรมกำร 
      ๗.๒  นำงสำวกนกวรรณ  จงเกษกรณ์  กรรมกำร 
      ๗.๓  นำยอำทิตย์  เก่งสำริกิจ   กรรมกำร 
      ๗.๔  นำงสำวไพรินทร์  อินริ้ว   กรรมกำร 
       ๗.๕  นำงสำวชลธิชำ  มงคลชัยอรัญญำ  กรรมกำร 
      ๗.๖  นำงสำวศิริกัลยำ  อำรี   กรรมกำร 
      ๗.๗  นำงลัดดำ  อัฒพุธ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      มีหน้าที ่ ๑. รับเงินผ้ำป่ำ/รับเงินผู้บริจำค ในวันจัดงำน “สำยสัมพันธ์  ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม” 
วันอำทิตย์ที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๑ (ภำคค่ ำ)    

      ๒. จัดท ำบัญชีเงินผ้ำป่ำและเงินผู้บริจำค เพ่ือน ำส่งกำรเงินโรงเรียนต่อไป 
  ๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ   
      ๘.๑  นำยธนดล  สุมังคละ   ประธำนกรรมกำร 
      ๘.๒  นำงสำวปัทมำ  แซ่กิม     กรรมกำร 
      ๘.๓  นำงสุกัญญพร  สงวนทรัพย์  กรรมกำร 
      ๘.๔  นำงรณิดำ     อินทร์ฉ่ ำ   กรรมกำร 
      ๘.๕  นำงสำวสุนทรี  คงอำชีวกิจ  กรรมกำร 
      ๘.๖  นำงสุภำวดี  เนตรทพิย์   กรรมกำร 
                         ๘.๗  นำงสำวธนิตำ  แจ่มเมือง   กรรมกำร 
      ๘.๘  นำงสำวสุกัญญำ  หอมสุวรรณ์  กรรมกำร 
      ๘.๙  นำงสำวขนิษฐำ   สกุลวำ   กรรมกำร 
      ๘.๑๐ นำงสำวสุภำพร   เสือเผือก  กรรมกำร 
      ๘.๑๑ นำงสำวสิรินทิพย์   เอ่ียมสำหร่ำย  กรรมกำร 
      ๘.๑๒  นำงสำวปภัสรำ  โพธิ์อ่อง  กรรมกำร 

    ๘.๑๓  นำงสำวอุไรรัตน์  ธีระรังสิกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      มีหน้าที ่  ๑. รับเงินทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ ในวันอำทิตย์ที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๑ (ภำคกลำงวัน) 
             ๒. จัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย ในกำรจัดงำน “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม”   
             ๓. จัดหำวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำม  

    เรียบร้อย 
          ๔. จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนใช้จ่ำยในกำรจัดงำนน ำส่งสมำคม 
                   ศิษย์เก่ำฯ และผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ 
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             ๕. ออกประกำศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้บริจำคเงิน จ ำนวนเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บำท 
        ขึ้นไป 
  ๙.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และตกแต่งเวทีงาน    
       ๙.๑  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และตกแต่งบนเวที 
     ๙.๑.๑  นำยเจนวิทย์  ถ้วยอ่ิม   ประธำนกรรมกำร 
     ๙.๑.๒  นำยวิทยำ   พงษ์ชัยสิทธิ์   กรรมกำร 
     ๙.๑.๓  นำยประยงค์  ศรีไพรสนธิ์   กรรมกำร 
     ๙.๑.๔  นำงสลินณำ  ภูมิรัตนไพศำล  กรรมกำร 
     ๙.๑.๕  นำยณรงค์  ฤทธิ์เทพ   กรรมกำร 
     ๙.๑.๖  นำยวิสูตร  สุขสมรัตน์   กรรมกำร 
     ๙.๑.๗  นำยสุนทร  สวุรรณวัฒนำกุล  กรรมกำร 
     ๙.๑.๘  นำยภูมินทร์  จันทรเ์ครือยิ้ม  กรรมกำร 
     ๙.๑.๙  นำยมณฑล  งำมข ำ   กรรมกำร 
     ๙.๑.๑๐  นำงถุงเงิน  ศรีสุข   กรรมกำร 
     ๙.๑.๑๑  นำงส ำเนียง  แป้นอินทร์  กรรมกำร 
     ๙.๑.๑๒  นำยสมเดช  แป้นอินทร์  กรรมกำร 
     ๙.๑.๑๓  นำงพรรณี  สุทธศิริ       กรรมกำร 
     ๙.๑.๑๔  นำยสุเมธี  จ ำลองกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     มีหน้าที ่ ๑. ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ที่บริกำรไฟฟ้ำส่องสว่ำงในกำรจัดงำนและ  

       ประดับตกแต่งเวทีและบริเวณให้สวยงำมตำมสมควร 
        ๒. ออกแบบ พร้อมจัดท ำป้ำยด้ำนหลังเวทีให้สวยงำม 
        ๓. จัดท ำแผนผังบริเวณงำน จัดท ำผังโต๊ะจีน ติดบริเวณด้ำนหน้ำงำน  
                                                 และจัดท ำหมำยเลขติดโต๊ะจีน     
       ๔. อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนเรื่องกำรจัดสถำนที่  
                                                 เพ่ือพิธีกำรต่ำงๆ บนเวท ี
       ๕. จัดโต๊ะรับลงทะเบียนศิษย์เก่ำฯ  จ ำนวน ๒ ตัว  โต๊ะรับเงินผ้ำป่ำ  
                                         จ ำนวน ๒ ตัว  โต๊ะรับเงินบัตรงำนเลี้ยง จ ำนวน ๒ ตัว  โต๊ะวำงของรำงวัล   
                                                  จับหำงบัตรงำนเลี้ยงโต๊ะ โต๊ะจ ำหน่ำยเครื่องดื่ม โดยประสำนกับ 
                                                  ฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
         ๖. ดูแลรักษำควำมสะอำดพ้ืนที่จัดงำน และบริเวณโรงเรียน  
                                                   ให้สะอำดเรียบร้อย 
  ๙.๒  คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่ง  ซุ้มต้อนรับ         
      ๙.๒.๑  นำงอัญชลี  อัครวงษ์   ประธำนกรรมกำร 
      ๙.๒.๒  นำงจันทร์แรม  ต่อสกุล   กรรมกำร 
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      ๙.๒.๓  นำงสำวสุดสวำท  พุ่มเปี่ยม  กรรมกำร 
      ๙.๒.๔  นำยศักดิ์สิทธิ์  สุขนิ่ม   กรรมกำร 
      ๙.๒.๕  นำงสำวทำริกำ  อุดเทพ   กรรมกำร 
      ๙.๒.๖  นำงสำวศุภิกำ  ทิพย์อ้ำย   กรรมกำร 
      ๙.๒.๗  นำงสำวปวิตรำ  สขุข ำ   กรรมกำร 
      ๙.๒.๘  นำยเผ่ำไทย  เสียงแจ่ม   กรรมกำร 
      ๙.๒.๙  นำยประสพโชค  กองแก้ว  กรรมกำร 
      ๙.๑.๑๐  นำยประกอบ  สุทธิศิริ   กรรมกำร 
      ๙.๑.๑๑  นำยภำณุพงศ์  สิงห์สำธร  กรรมกำร 
       ๙.๒.๑๒  นำงสำวอัญชลี  เวียงนำค  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       มีหน้าที่ ๑. จัดตกแต่งซุ้มต้อนรับ มุมถ่ำยภำพ บริเวณด้ำนหน้ำทำงเข้ำงำนให้    
                       เรียบร้อย สวยงำม 
         ๒. จัดท ำเข็มกลัดช่อดอกไม้ติดอกเสื้อศิษย์เก่ำดีเด่น อดีตผู้บริหำร 
                                                  โรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม  
 ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาดนตรี เวที ไฟแสงสี และการแสดงบนเวที   
   ๑๐.๑  นำยค ำรณ  ขอบบัวคลี่   ประธำนกรรมกำร 
   ๑๐.๒  นำยสำมำรถ  กล่อมเกลำ   กรรมกำร 
   ๑๐.๓  นำยอนุศิษฎ์  บุญสุวรรณ์   กรรมกำร 
   ๑๐.๔  นำยลิขิต  แก้วคง    กรรมกำร 
   ๑๐.๕  นำยวีระศักดิ์  บุญสุวรรณ์   กรรมกำร 
   ๑๐.๖  นำยวสิูตร   สุขสมรัตน์   กรรมกำร 
   ๑๐.๗  นำยประกอบ  สุทธศิริ   กรรมกำร 
   ๑๐.๘  นำยคันชิต  สุขลี ่    กรรมกำร 
   ๑๐.๙  นำยสุนทร  สุวรรณวฒันำกุล  กรรมกำร 
   ๑๐.๑๐  นำยภำณุพงศ์  สิงห์สำธร   กรรมกำร 
   ๑๐.๑๑  นำยมณฑล  งำมข ำ   กรรมกำร 
    ๑๐.๑๒  นำงสำวนงค์นุช  แก้วจัตุรัส  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   มีหน้าที ่ ๑.  จัดหำวงดนตรี เวที ไฟแสงสีบนเวที มำแสดงในงำน “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี   
                    ท่ำตะโกพิทยำคม” และอ ำนวยควำมสะดวกให้กับวงดนตรี  รวมทั้ง  
                       ประสำนงำนกับพิธีกรบนเวที  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมข้ันตอนหรือ  
                                               ตำมควำมเหมำะสม 

๒. จัดเตรียมกำรแสดงบนเวทีในงำน “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม”   
                                               และประสำนงำนเกี่ยวข้อง ระยะเวลำและช่วงเวลำกำรแสดง  เพ่ือกำร 
                                               ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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     ๓.  จัดหำเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้ำ ไฟแสงสว่ำง และไฟแสงสีบริเวณงำนให้ 
                                               เรียบร้อยสวยงำม 
 ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับผู้มาร่วมงาน “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม”  
   ๑๑.๑  นำยธนดล  สุมังคละ   ประธำนกรรมกำร 
   ๑๑.๒  นำยวชิำญ  โพธิ์อ่อง   กรรมกำร 
   ๑๑.๓  นำงสำวศิรินันท์  ยอดฉิมมำ   กรรมกำร 
   ๑๑.๔  นำยสชุำติ  โตสงครำม   กรรมกำร 
  ๑๑.๕  นำงรณิดำ  อินทร์ฉ่ ำ   กรรมกำร 
  ๑๑.๖  นำงบุษณี  บัวรอด    กรรมกำร 
  ๑๑.๗  นำยวชัระ   น่วมอินทร์   กรรมกำร 
  ๑๑.๘  นำงจันทร์แรม   ต่อสกุล   กรรมกำร 

 ๑๑.๙  นำงสำวสุนทรี  คงอำชีวกิจ   กรรมกำร 
  ๑๑.๑๐  นำงมำลัย  ต้อนแก้ว   กรรมกำร 
  ๑๑.๑๑  นำงสำวสุดสวำท  พุ่มเปี่ยม  กรรมกำร 
  ๑๑.๑๒  นำยค ำรณ  ขอบบัวคลี่   กรรมกำร 
  ๑๑.๑๓  นำงสำวพรรณทิพำ  นำคจันทร์  กรรมกำร 
  ๑๑.๑๔  นำงณชญำดำ  บ ำรงุศรี   กรรมกำร 
  ๑๑.๑๕  นำงสำวอุไรรัตน์  ธีระรังสิกุล  กรรมกำร 
  ๑๑.๑๖  นำงกรวิกำร์  น่วมอินทร์   กรรมกำร 
  ๑๑.๑๗  นำงลัดดำ  อัฒพุธ   กรรมกำร 
  ๑๑.๑๘  นำงปิยะฐิฎำร์  ประพำไชยมงคล  กรรมกำร 

๑๑.๑๙ Mr.Geoge Ababio   กรรมกำร 
๑๑.๒๐ Miss Judy    กรรมกำร 
๑๑.๒๑ Miss. Nakakande Hadijah  กรรมกำร 
๑๑.๒๒ Miss. Joen mi young   กรรมกำร 
๑๑.๒๓ Miss Wu Tianhao   กรรมกำร 
๑๑.๒๔ Miss. Xiang Yuqing   กรรมกำร  
๑๑.๒๕  คณะกรรมกำรนักเรียนทุกคน  กรรมกำร 
๑๑.๒๖  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๑  กรรมกำร   
๑๑.๒๗  นำงสุจิรำภรณ์  ภัทรจำมร  กรรมกำรและเลขำนุกำร       
มีหน้าที ่ ๑. ให้กำรตอ้นรับผู้มำร่วมงำน สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี  และน ำแขกนั่งโต๊ะ 

          ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ 
                ๒. รับลงทะเบียนและติดเข็มกลัดช่อดอกไม้ให้กับศิษย์เก่ำดีเด่นแต่ละรุ่น 
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               ๓. จัดเตรียมโล่ศิษย์เก่ำดีเด่น และจัดเจ้ำหน้ำที่เชิญโล่ เพ่ือมอบใน 
           วันจัดงำนและประสำนกับฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
                    ๔. จัดนักเรียนน ำผูร้่วมงำนเข้ำโต๊ะตำมหมำยเลขบัตร 
  ๑๒.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จอดรถ อ านวยความสะดวกการจราจร และ
รักษาความปลอดภัย  
      ๑๒.๑  นำยสมบัติ  ภูมิรัตนไพศำล  ประธำนกรรมกำร 
      ๑๒.๒  นำยวัชระ  น่วมอินทร์   กรรมกำร 
      ๑๒.๓  นำยณรงค์ศักดิ์  แก้วทิ   กรรมกำร 
      ๑๒.๔  นำยธงชัย  ศรีค ำขลิบ   กรรมกำร 
      ๑๒.๕  นำยพชร   พันธุ์รอด   กรรมกำร 
      ๑๒.๖  นำยค ำนึง   ประเสริฐสิทธิ ์  กรรมกำร 
      ๑๒.๗  นำยเรวัต  ลำยน้ ำเงิน   กรรมกำร 
      ๑๒.๘  นำยศศิวงศ์  หริ่งรอด   กรรมกำร 
      ๑๒.๙  นำยปวิช  อยู่โพธิ์   กรรมกำร 
      ๑๒.๑๐  นำยสมเดช  แป้นอินทร์  กรรมกำร 
      ๑๒.๑๑  นำยภูมินทร์  จันทร์เครือยิ้ม  กรรมกำร 
      ๑๒.๑๒  นักศึกษำวิชำทหำร  ชั้นปีที่ ๑,๒,๓ กรรมกำร 
      ๑๒.๑๓  นำยสมหมำย  ภมูิรัตนไพศำล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          มีหน้าที ่  ๑. จัดเตรียมสถำนที่จอดรถในงำน “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี   
              ท่ำตะโกพิทยำคม” 
                   ๒. อ ำนวยควำมสะดวกกำรจรำจรแก่ผู้ที่มำร่วมงำน “ สำยสัมพันธ์    
               ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม” 
                 ๓. ดูแลรักษำควำมปลอดภัยให้เรียบร้อยตลอดกำรจัดงำนทั้งภำคกลำงวัน 
               และกลำงคืน 
             ๔. ติดต่อประสำนงำน สภ.ท่ำตะโก ขออนุญำตจัดงำน และขอเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ  
             จรำจร รักษำควำมปลอดภัยในงำน 
            ๕. อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 ๑๓. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/สื่อวีดีทัศน์/โสตทัศนูปกรณ์  
   ๑๓.๑  นำยเจนวิทย์  ถ้วยอิ่ม   ประธำนกรรมกำร 
   ๑๓.๒  นำยธงชัย  ศรีค ำขลิบ   กรรมกำร 
   ๑๓.๓  นำยเผ่ำไทย  เสียงแจ่ม   กรรมกำร 
   ๑๓.๔  นำยสิทธชิัย  มีทับทิม   กรรมกำร 
   ๑๓.๕  นำยอนุศิษฎ์  บุญสุวรรณ์   กรรมกำร 
   ๑๓.๖  นำยสำมำรถ  กล่อมเกลำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 



-๑๐- 
       มีหน้าที ่ ๑. บันทึกภำพ ตลอดกำรจัดงำน “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม”  

               ๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรน ำเสนอสื่อวีดีทัศน์ และจัดเจ้ำหน้ำที่   
          น ำเสนอยอดผ้ำป่ำแต่ละรุ่นให้เกี่ยวข้องทรำบ โดยประสำนกับฝ่ำยที่  
          เกี่ยวข้อง 
               ๓. จัดท ำสื่อวีดีทัศน์กำรด ำเนินงำน/ภำพควำมส ำเร็จ/ผลงำนของศิษย์เก่ำ   
                    น ำเสนอในงำน “สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม” 

               ๔. อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 ๑๔. คณะกรรมการฝ่ายจับของรางวัลและจ าหน่ายเครื่องดื่ม  
   ๑๔.๑  นำงสำวศิรินันท์  ยอดฉิมมำ   ประธำนกรรมกำร 
   ๑๔.๒  นำงสำววิชุดำ   ทองหำญ    กรรมกำร 
   ๑๔.๓  นำงปภำวรำ  เพ็ชรอินทร์   กรรมกำร 
   ๑๔.๔  นำงสินี  สุนทรำ    กรรมกำร 
   ๑๔.๕  นำงสำวสมฤดี  จันทรส์ำ   กรรมกำร 
   ๑๔.๖  นำงสำวจิรภัทร  บุญเรือง   กรรมกำร 
   ๑๔.๗  นำงสำวทำริกำ  อุดเทพ   กรรมกำร 
   ๑๔.๘  นำงสำววัลย์ลดำ  ภวภูตำนนท์  กรรมกำร 
   ๑๔.๙  นำงสำวอังคณำ  คลังเมือง   กรรมกำร 
   ๑๔.๑๐ นำงสำวลลนำ  จูเฉย   กรรมกำร 
   ๑๔.๑๑  นำงสำววรำลี  ทองไทย   กรรมกำร 
   ๑๔.๑๒ นำงณชญำดำ  บ ำรุงศรี   กรรมกำร 
   ๑๔.๑๓ นำงวรำภรณ์  ทองน้อย   กรรมกำร 
   ๑๔.๑๔ นำงสำวณัฐวรรณ  ยอดนิล  กรรมกำร 
   ๑๔.๑๕ นำยสุขุม  กุมมำน้อย   กรรมกำร 
   ๑๔.๑๖ นำยพัฒนพล  อันโต   กรรมกำร 
   ๑๔.๑๕ นำงมำลัย  ต้อนแก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      มีหน้าที ่ ๑. ประสำนกับศิษย์เก่ำแต่ละรุ่นเพ่ือขอรับของรำงวัล เพ่ือน ำมำจับรำงวัล
ในงำนเลี้ยงสังสรรค์ภำคค่ ำในวันอำทิตย์ที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๑ และจัดท ำบัญชีผู้บริจำคสิ่งของให้กับทำง
โรงเรียนส่งให้ฝ่ำยกำรเงิน เพื่อประกำศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้บริจำคต่อไป 
                 ๒. จัดเตรียมของรำงวัลและประสำนกับพิธีกรในกำรด ำเนินกำรจับฉลำก 
มอบของรำงวัล 
                ๓. จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่ ในกำรด ำเนินกำรมอบของรำงวัลให้ผู้โชคดีในงำน 
               ๔. จัดจ ำหน่ำยเครื่องดื่มตลอดงำนเลี้ยงสังสรรค์ในภำคกลำงคืน 
               ๕. อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 



-๑๑- 
 ๑๕. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร   
   ๑๕.๑  นำงสำวศิรินันท์  ยอดฉิมมำ   ประธำนกรรมกำร 
   ๑๕.๒  นำงมำลัย  ต้อนแก้ว   รองประธำนกรรมกำร 
   ๑๕.๓  นำงลัดดำ  อัฒพุธ    กรรมกำร 
   ๑๕.๔  นำงรณิดำ   อินทร์ฉ่ ำ   กรรมกำร 
   ๑๕.๕  นำยศักดิ์สิทธิ์   สุขนิ่ม   กรรมกำร 
   ๑๕.๖  นำงสำวสุดสวำท  พุ่มเปี่ยม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     มีหน้าที ่ ๑. จัดหำอำหำรโต๊ะจีนให้มีคุณภำพและรำคำที่เหมำะสมให้เพียงพอกับ 
                      จ ำนวนผู้ที่มำร่วมงำน 

                 ๒. ประสำนกับฝ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาผู้สนับสนุนการจัดงาน(ป้ายสปอนเซอร์)    
    ๑๖.๑  นำยธนดล  สุมังคละ   ประธำนกรรมกำร 
    ๑๖.๒  นำยวิชำญ  โพธิ์อ่อง   กรรมกำร 
    ๑๖.๓  นำงสำวศิรินันท์  ยอดฉิมมำ  กรรมกำร 
    ๑๖.๔  นำงสุกัญญพร  สงวนทรัพย์  กรรมกำร 
    ๑๖.๕  นำยวัชระ  น่วมอินทร์   กรรมกำร 
    ๑๖.๖  นำยค ำรณ  ขอบบัวคลี่    กรรมกำร 
    ๑๖.๗  นำงสลินณำ  ภูมิรัตนไพศำล  กรรมกำร 
    ๑๖.๘  นำงจันทร์แรม  ต่อสกุล   กรรมกำร 
    ๑๖.๙  นำงสุจิรำภรณ์  ภัทรจำมร   กรรมกำร 
    ๑๖.๑๐  นำงสำวสุนทรี  คงอำชีวกิจ  กรรมกำร 
    ๑๖.๑๑  นำงรณิดำ  อินทร์ฉ่ ำ   กรรมกำร 
    ๑๖.๑๒  นำงสำวพรรณทิพำ  นำคจันทร์  กรรมกำร 
    ๑๖.๑๓  นำยสุชำติ   โตสงครำม   กรรมกำร 
    ๑๖.๑๔  นำงสำวปัทมำ  แซ่กิม   กรรมกำร 
    ๑๖.๑๕  นำงสำวสุดสวำท  พุ่มเปี่ยม  กรรมกำร 
    ๑๖.๑๖  นำงสุกัญญพร  สงวนทรัพย์  กรรมกำร 
    ๑๖.๑๗  นำงสำวอุไรรัตน์  ธีระรังสิกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ ๑. จัดหำผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์กำรจัดงำน จ ำนวน ๘๐ เจ้ำภำพ 
    ๒. จัดท ำป้ำยอิ้งค์เจ็ตติดประชำสัมพันธ์รั้วหน้ำโรงเรียน จ ำนวน ๘๐ ป้ำย 

           ๓. อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 



-๑๒- 
  ๑๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
     ๑๗.๑  นำงบุษณี  บัวรอด   ประธำนกรรมกำร 
     ๑๗.๒ นำงสำวขนิษฐำ  สกลุวำ   กรรมกำร 
     ๑๗.๓ นำงนงลักษณ์  ต่วนชยั   กรรมกำร 
     ๑๗.๔ นำงสำวสุภำพร  เสือเผือก   กรรมกำร 
     ๑๗.๕ นำยพชร   พันธุ์รอด   กรรมกำร 
     ๑๗.๖ นำงสำวฉัตรเงิน   สอนบุญเกิด  กรรมกำร 
     ๑๗.๗ คณะกรรมกำรนักเรียน   กรรมกำร 
     ๑๗.๘ นำงสำวปภัสรำ  โพธิ์อ่อง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        มีหน้าที ่ ๑. จัดท ำแบบประเมิน และด ำเนินกำรประเมินผล กำรทอดผ้ำป่ำ 
เพ่ือกำรศึกษำ และกำรจัดงำน“สำยสัมพันธ์ ๔๘ ปี ท่ำตะโกพิทยำคม”  
                ๒. สรุปรำยงำนผลกำรประเมิน รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ และ 
ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 
                 ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้น  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบเต็มควำมสำมำรถ   
เพ่ือบังเกิดผลดีต่อรำชกำรต่อไป 
 
 
     สั่ง ณ วันที่   ๖   เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
               (นำยจันทร์  เพ็ชรยิ้ม) 
-            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


