
 

ประกาศชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
ที่ 1/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน 41 ปี เยือนถิ่นชงโคบาน ย้อนวันวานคืนสู่เหย้า 
..................................................................................................................................... 

 ด้วยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ก าหนดจัดงาน 41 ปี เยือนถิ่นชงโคบาน ย้อนวันวาน
คืนสู่เหย้า โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ในวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารายได้สมทบ
ทุนสร้างโดมเอนกประสงค์ และเพ่ือเป็นการพบปะสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และครู
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม   
 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมือง
กลางวิทยาคมจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 41 ปี เยือนถิ่นชงโคบาน ย้อนวันวานคืนสู่เหย้า โรงเรียน
เมืองกลางวิทยาคม  ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
และเสนอแนะแก่คณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ประกอบด้วย 
1. นายสมศักดิ์  บุญแจ้ง   ประธานกรรมการ 
2. นายสมพงษ์  มาลา   รองประธานกรรมการ 
3. นายสมนึก   ทองมาก   กรรมการ 
4. นายธงชัย    แดงด้วง   กรรมการ 
5. นายสมัย    ช่างทอง   กรรมการ 
6. รตต.ชัยพล  พันแนบ   กรรมการ 
7. นายรัชชาพงษ์  อยู่สุข  กรรมการและเลขานุการ 
8. นางพิษณุ  สิมมา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1 คณะกรรมการฝ่ายธุรการและประสารงาน มีหน้าที่ จัดท าเอกสาร ประสานงานทั้งภายในและ 

ภายนอก อ านวยความสะดวกภายในงาน และอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
1. นางพิษณุ สิมมา  ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติศักดิ์ พันละดี  รองประธานกรรมการ 
3. นายประสาร ไพรทอง  รองประธานกรรมการ 
5. นางนิภาพร จันทร์ทรงกรด กรรมการ  
6. นายไพโรจน์  กองกี  กรรมการ 
7. นายภานุพงศ์ ตันติรัตน์ กรรมการ 
8. นายอรรถวิท อุตม์อ่าง  กรรมการ 
9. นางศิวิมล  เขียนภูเขียว กรรมการ 
10.นางพรทิพย์ พรมทอง กรรมการ 
11. นายสันติสุข  คอยซิ  กรรมการ 



12. นางสาวสมชง มีนนท์  กรรมการ 
13. นางรัตนาภรณ์ เกษามูล  กรรมการ 
14. นางสาวกอบกุล  แก้วลุง  กรรมการ 
15. นางพัชนาฏ  สุริยะ  กรรมการ 
16. นางศิดานันท์   สิงหโ์ตทอง กรรมการ 
17. นางสาวหฤทัย  พลกลาง  กรรมการ 
18 นายเกษฎา       ยาเรือง  กรรมการ 
19. นางกมลรัตน์    โรจนพิชเดชา กรรมการ 
20. นางดารณี   โพธิ์อ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสายฝน   ถวิลไพร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางศรธิกานต์ เทพค าดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ด าเนินการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศิษย์
เก่า คณะครู นักเรียน เข้าร่วมงาน พร้อมน าเสนอต่อสื่อภายนอก หาพิธีกร จัดล าดับพิธีการงาน
คืนสู่เหย้า เตรียมค ากล่าวรายงาน เปิดงาน ควบคุมเวลาอย่างเหมาะสมประกอบด้วย 
1. นายอรรถวิท     อุตม์อ่าง  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวหฤทัย   พลกลาง  รองประธานกรรมการ  
3. นายสุริยงค์       หมื่นสาย กรรมการ 
4. นายเจษฎา       ปาชม  กรรมการ 
5. นายธงชัย แดงด้วง  กรรมการ 
6. นายณรงค์ พานทองค า กรรมการ 
7. นางภัทราพร     พานทองค า กรรมการ 
8. นายสันติสุข คอยซิ  กรรมการ 
9. นายทองเปลี่ยน บางทับ  กรรมการและเลขานุการ 
10. นายสุรพงษ์      ธรรมจักร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

2.3 คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึกและรางวัล มีหน้าที่ จัดเตรียม ของที่ระลึก เสื้อเพ่ือจ าหน่ายผู้มี
เกียรติและผู้ที่ร่วมงาน  และอ่ืนๆตามสมควร  ประกอบด้วย 
1. นางละออศรี เสตา  ประธานกรรมการ 
2. นางดารณี         โพธิ์อ่อน กรรมการ 
3. นางณัฐพร  วีรวรรณ  กรรมการ  
4. นางภัทรพร  พานทองค า กรรมการ 
5. นางพรทิพย์      พรมทอง กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวชยาภัสร ์ ถองทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.4 คณะกรรมการฝ่ายจ าหน่ายบัตร และเครื่องดื่ม มีหน้าที่จ าหน่ายบัตรคืนสู่เหย้า(โต๊ะจีนและบัตร
ร าวง) อาหาร เครื่องดื่ม และรวบรวมน าเงินที่ได้ส่งฝ่ายการเงินและบัญชี ต่อไป  ประกอบด้วย 

1. นางสายฝน      ถวิลไพร ประธานกรรมการ 
2. นางศรธิกานต์   เทพค าดี      รองประธานกรรมการ 
3. นางพรทิพย์      พรมทอง กรรมการ 
4. นางภัทราพร     พานทองค า กรรมการ 
5. นางสาวชยาภัสร์  ถองทอง กรรมการและเลขานุการ  
6. นายอัครเดช กองเผือก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  



2.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ควบคุมรายรับ รายจ่าย ในการจัดงาน ประสานกับ
ฝ่ายต่างๆเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน การท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด หลัง
เสร็จสิ้นการด าเนินงาน  ประกอบด้วย   
1. นางศรธิกานต์  เทพค าดี   ประธานกรรมการ 
2. นางพิษณุ       สิมมา                    กรรมการ 
3. นางสายฝน     ถวิลไพร   กรรมการ 
4. นางนิภาพร    จันทร์ทรงกรด         กรรมการและเลขานุการ 

2.6 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน มีหน้าที่ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน ต้อนรับแขกผู้มี
เกียรติ แขกผู้ที่มาร่วมงาน รับสมัครสมาชิกใหม่ของชมรม ประกอบด้วย 
1. นางพิษณุ         สิมมา   ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติศักดิ์ พันละดี   รองประธานกรรมการ 
3. นายประสาร ไพรทอง   รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวสมชง    มีนนท์            กรรมการ 
5. นางนิภาพร      จันทร์ทรงกรด  กรรมการ 
6. นางพิมพ์วิภา    ปานไกร   กรรมการ 
7. นางสาวกิตติยาภรณ์  พรหมโฉม  กรรมการ 
8. นายภานุพงศ์ ตันติรัตน์  กรรมการ 
9. นายอรรถวิท อุตม์อ่าง   กรรมการ 
10. นางศิวิมล  เขียนภูเขียว   กรรมการ 
11. นางพรทิพย์ พรมทอง  กรรมการ 
12. นายสันติสุข  คอยซิ   กรรมการ    
13. นางรัตนาภรณ์ เกษามูล   กรรมการ     
14. นางสาวสุจิตรา  บุญยง   กรรมการ           
15. นางสายฝน   ถวิลไพร          กรรมการและเลขานุการ 
16. นายศุภณัฐ   ทุมทา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.7 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ ประสานการจัดตั้งเวที โต๊ะอาหาร ท าป้าย
โต๊ะอาหาร แผนผังภายในงาน เตรียมห้องสุขา ประสานการติดตั้งไฟฟ้า ไฟประดับ เครื่องเสียง 
ซุ้มต้อนรับ ซุ้มถ่ายภาพเพ่ือเป็นที่ระลึก  ประกอบด้วย 
1. นายณรงค์  พานทองค า   ประธานกรรมการ 
2. นางสายฝน  ถวิลไพร   รองประธานกรรมการ   
3. นายอภิวิชญ์        แก้วอุตสาห์  กรรมการ 
4. นายอ านวย         แดงด้วง  กรรมการ 
5. นายไพโรจน์        ช่างทอง  กรรมการ 
6. นายศักรินทร์      จันทร์นุ่ม        กรรมการ 
7.  นายเศกสิทธิ์     บุญเสริม         กรรมการ 
8. นายประจวบ ช่างทอง   กรรมการ 
9. นายอัครเดช กองเผือก  กรรมการ 
10. นายสุเมธ เปิดโปร่ง  กรรมการ 
11. นายกิตติศักดิ์    พันละดี          กรรมการและเลขานุการ 
12. นายสุรพงษ์ ธรรมจักร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



2.๘. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร มีหน้าที่วางแผนการจัดการจราจร สถานที่
จอดรถ และประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการอ านวยความสะดวกการจราจร และความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยภายในงาน  ประกอบด้วย 

1. นายล าเนา จันทร์ทรงกรด  ประธานกรรมการ 
2. นายสุรพงษ์ ธรรมจักร                    กรรมการ 
3. นายอุทัย          ปิ่นปั่น   กรรมการ 
4. นายสุคนธ์ กิท า   กรรมการ   
5. นายสมจิตร       พรมทอง  กรรมการ 
6. นายสราวุธ        มีสัตย ์   กรรมการ 
7. ดต.นิวุฒิ           ก้อนค า   กรรมการ 
8. รตอ. จักรวาล  จิตวัฒนานนท์  กรรมการ 
9. นายประสาร       ไพรทอง               กรรมการและเลขานุการ 
10. นายเกษฎา        ยาเรือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2.9 คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ ควบคุมการติดตั้งระบบเสียง ประสานฝ่ายพิธีกร  
บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดงาน ประกอบด้วย 
1. นายสราวุธ สิงห์โตทอง     ประธานกรรมการ 
2. นายศราวุธ มีสัตย์         กรรมการ  
3. นางสาวอังศณา ราศรี                 กรรมการ 
4. นางสาวกณิการ์ ถวิลไพร             กรรมการ 
5. นางกันตพร รุกขวัฒนกุล   กรรมการ 
6. นายสุเมธ กิ่งแก้ว              กรรมการ 
7. นายสมจิตร พรมทอง       กรรมการและเลขานุการ 

 

2.10 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ออกแบบการประเมิน จัดสรุปผลการประเมิน และ
รายงานผลต่อชมรมศิษย์เก่าและทางโรงเรียน  ประกอบด้วย 
1. นางสาวชยาภัสร์  ถองทอง  ประธานกรรมการ 
2. นายสราวุธ สิงห์โตทอง  รองประธานกรรมการ 
3. นายอรรถวิท อุตม์อ่าง             กรรมการ 
4. นางนิพาพร จันทร์ทรงกรด  กรรมการ 
5. นางพรทิพย์ พรมทอง  กรรมการและเลขานุการ 

ให้ผู้มีหน้าที่ตามประกาศนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เต็มประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชมรมและโรงเรียนต่อไป 

 
      ประกาศ ณ  วันที่  15 พฤศจิกายน  2563 
 
 
                  (นางพิษณุ  สิมมา) 
                  ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 


