
  

คำสั่งโรงเรียนเมืองราดวทิยาคม 
ที่ 12/2566 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดขบวนแห่ “งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์” ประจำปี 2566 
............................................................... 

 

        ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้กำหนดให้มีการจัดงาน        
มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2566 – 4 กุมภาพันธ์ 
2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกำหนดให้มีขบวนแห่ในพิธีเปิดงาน รวมทั้งจัดให้มี
การประกวดธิดามะขามหวานและรถมะขามหวาน  

ทางอำเภอหล่มเก่า ได้ขอความร่วมมือให้ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม จัดขบวนแห่และ                  
รถมะขามหวานเข้าร่วมประกวดในพิธีเปิดงานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.                
ณ บริเวณถนนสันคูเมือง ข้าง หจก.ย่งเส็ง โฮมมาร์ท (สี่แยกธนาคารกรุงเทพฯ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่   
คณะกรรมการดำเนินงานจัดขบวนแห่ “งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์” ประจำปี 2566 ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 

  ๑. นางลำดวน     นักดนตร ี ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายไพโรจน ์  เดชะรัตนางกรู รองผู้อำนวยการสถานศกึษา  กรรมการ 
  ๓. นางประพิน    อินไข  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔. นางรัชนู      บัวพันธ์  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
๕. นางสาววงรัตน์    กันผง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
๖. นายศุภฤกษ์     ทองแถว  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายกิตติพงษ์  คำยิ่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะดำเนินงาน   
๒.  คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนถือป้ายร่วมขบวนแห ่ประกอบด้วย   
 1. นางวิภาวด ี  กันทะกะ ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 2. นางชโลธร  กีรติศกัดิ์กุล ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 3. นางรตัติมา  บุญสวน  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 4. นางวรียา  เสมาทอง ครูอัตราจา้ง    ผู้ช่วย 
 5. นางสาวอัจฉรา แจ่มใส  ครูอัตราจา้ง    ผู้ช่วย  

มีหน้าที่  คัดเลือกนักเรียนถือป้ายเพื่อร่วมขบวนแห่ จำนวน 14 คน ( 7 ป้าย) จัดหาเครื่องแต่งกาย  
ประสานช่างแต่งหน้าทำผม ฝึกซ้อมนักเรียนในการเดินขบวน ควบคุมดูแลนักเรียนถือป้ายร่วมขบวนแห่  
ในวันที่ 27 มกราคม 2566  



๓.  คณะกรรมการจัดทำป้าย และโครงรถมะขามหวาน ประกอบด้วย 
1. นายววิัฒน์  การมงคล ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 

 2. นายกติตพิงษ์  คำยิ่ง  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 3. นายสุทธิศักดิ ์  นิลกรม  พนักงานขับรถ    ผู้ช่วย  
 มีหน้าที่  จดัทำป้ายอำเภอหล่มเก่า ป้ายคำขวัญอำเภอหลม่เก่า และโครงรถมะขามหวาน พร้อมทั้งจัดเก็บ
เมือ่เสร็จสิ้นการเดินขบวน ในวันที่ 27 มกราคม 2566 

๔. คณะกรรมการจัดหาและฝึกซ้อมการแสดงขบวนนางรำ ประกอบด้วย 
 1. นายประกายรัตน ์ ทับทัน  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการ  หัวหน้า 
 2. นางสาวรพีพร  จันทร์ทักษ ์ ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่ จัดหานางรำ จำนวน 20 คน พร้อมทั้งฝึกซ้อมการแสดงของนางรำ โดยใช้เวลาในการแสดง 
ประมาณ 6 – 10 นาที จัดหาคนเข็นลำโพงในขบวนแห่ 1 คน และควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการร่วมขบวนแห่ 
ในวันที่ 27 มกราคม 2566 

5.  คณะกรรมการจัดหาและฝึกซ้อมการแสดงผีตาโม่ ประกอบด้วย 
 1. นางรชันู  บัวพนัธ ์  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 2. นางกมลวรรณ บุญสวน  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 3. นายยรรยง  รุ่งระว ี  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
 4. นางกนกวรรณ แปงใจ  คร ู     ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่  จัดหานักเรียนแสดงผีตาโม่ จำนวน 16 คน ฝึกซ้อมการแสดง จัดหาเครื่องเสียง,คนเข็นรถเครื่อง
เสียงในขบวนแห่ จำนวน 1 คน ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 5 – 10 นาที และควบคุมดูแลนักเรียนตลอด      
การร่วมขบวนแห่ ในวันที่ 27 มกราคม 2566 

6.  คณะกรรมการจัดทำตุง ประกอบด้วย 
 1. นายวิเชียร  กีรติศกัดิ์กุล ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 2. นายปิยะชัย  อาสาสอน ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 3. นางประพิน   อินไข  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 4. นายสุทธิศักดิ ์  นิลกรม  พนักงานขับรถ    ผู้ช่วย  
 มีหน้าที ่ จดัทำตุงให้กับคณะผู้ถือตุงของ อบต.ตา่งๆ จำนวน 20 อัน พรอ้มทั้งจัดเก็บในวันที่ 27 มกราคม 
2566 ใหเ้รียบร้อย  

7. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 
 1. นายวชิระ  ทัศนโกวิท ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 2. นางสาววรีนุช  หล้าน้อย ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
 3. นายธเนศ  แก้วเข้ม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู ผู้ช่วย 
 4. นางสาวภัทรา  คนบุญ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู ผู้ช่วย 
  5. นางสาวพิชญาพรณ ์ เชียงสวนจิก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่ จัดเตรียมยา อปุกรณ์ปฐมพยาบาลและดูแลผู้เดินขบวนในวันที่ 27 มกราคม 2566 
 
 



8. คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหาร น้ำดื่ม และผ้าเย็น 
 1. นางกฤตติกา  วันชัย  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนา้ 
 2. นางรจุิรา  ทาสุวรรณ ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 3. นางสาวรัชยา  โกสาวัง  พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
 4. นางสาวมลิวรรณ ์ คำพรวน  ครูธุรการ    ผู้ช่วย 
 5. นางสาวณัฐมล สีหะนาม พี่เลี้ยงเดก็พิการ    ผู้ช่วย 
 5. นายภวตั  กันยาประสิทธิ ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู ผู้ช่วย 
 6. นางสาวอรณ ี  ศรีแสง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู ผู้ช่วย 
 7. นางสาวพิศสดุา จันนิติ  แม่บ้าน     ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหาร อาหารวา่ง นำ้ดื่ม ผา้เย็น สำหรับคณะคร ูนักเรียน ในวันที ่27 มกราคม 2566 

9. คณะกรรมการจัดดอกไม้ตกแต่งรถขบวนแห่ 
 1. นางสาววงรัตน ์ กันผง  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 2. นางศิรลิักษณ ์ กุลศิลารกัษ ์ ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 3. นายศุภฤกษ ์  ทองแถว  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 4. นายววิัฒน์  การมงคล ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 5. นางสาวอนุศร  พุทธา  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
 6. นางสาววรีนุช  หล้าน้อย ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 

7. นางสาวสิริมาส น้อยแก้ว คร ู     ผู้ช่วย 
8. นายณัฐกติติ ์  กลิ่นหอม พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
9. นางสาวณัฐมล สีหะนาม พี่เลีย้งเด็กพิการ    ผู้ช่วย 
10. นางสาวจรรยมณฑน ์บุญสิงห์  พนักงานบริการ    ผู้ช่วย 
11. นายภวตั  กันยาประสิทธิ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู ผู้ช่วย 
12. นายธเนศ  แก้วเข้ม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู ผู้ช่วย 
13. นางสาวภัทรา คนบุญ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู ผู้ช่วย 
14. นางสาวอรณ ี ศรีแสง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู ผู้ช่วย 
15. นางสาวพชิญาพรณ ์ เชียงสวนจิก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่ จัดตกแต่งรถขบวนแหท่ั้งที่อยูโ่รงเรียนเมืองราดวิทยาคมและที่จังหวัดเพชรบูรณ ์ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป และไปที่จังหวัดเพชรบูรณ ์ในวันที ่25-27 มกราคม 2566 

10. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 1. นายณัฐกติติ ์  กลิ่นหอม พนักงานราชการ    หัวหนา้ 
 2. นางวรียา  เสมาทอง ครูอัตราจา้ง    ผู้ช่วย 
 3. นางสาวอัจฉรา แจ่มใส  ครูอัตราจา้ง    ผู้ช่วย 
 4. นางสาวจรรยมณฑน ์ บุญสิงห์  พนักงานบริการ    ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่ บันทึกภาพกจิกรรม และรวบรวมรูปภาพทั้งช่วงการฝกึซ้อมกิจกรรม การจัดเตรียมขบวน 
และการเดินขบวน ในวันที่ 27 มกราคม 2566 พร้อมทั้งจดัทำวารสารประชาสัมพันธ ์

11. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน 
 1. นายศุภฤกษ ์  ทองแถว  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 2. นายกติตพิงษ์  คำยิ่ง  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 



 3. นายววิัฒน์  การมงคล ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 4. นางสาวอนุศร  พุทธา  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
 5. นางสาวสิริมาส น้อยแก้ว คร ู     ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่ กำกับ ควบคุมดแูลนักเรียนที่ร่วมขบวนทั้งหมดให้อยู่ในความเป็นเรียบร้อยทั้งช่วงระหว่าง 
การฝึกซ้อม การจัดเตรียมขบวน การรว่มขบวนแห่ ในวันที่ 27 มกราคม 2566 และการเดินทางไป-กลับ    
จากโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ถึง จังหวดัเพชรบรูณ์  

12. คณะกรรมการจัดหารถรับส่งนกัเรียน 
 1. นายกติตพิงษ์  คำยิ่ง  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 2. นางรตัติมา  บุญสวน  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 3. นางรชันู  บัวพันธ ์  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่ จัดหารถรับส่งนักเรียน ขนย้ายอุปกรณ์ ไป-กลับ จากโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ถึง จังหวดั
เพชรบูรณ์ ในวันที่ 27 มกราคม 2566 

13. คณะกรรมการขับรถขบวนแห่ 
 1. นายบุญญาต  ศรีบุรินทร ์ ข้าราชการบำนาญ      หัวหน้า 
 2. นายสุทธิศักดิ ์ นิลกรม  พนักงานขับรถ      ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ ขับรถขับรถมะขามหวาน ขับรถรับส่งนักเรียน โดย มอบหมายให้ 
1. นายบุญญาต ศรีบุรินทร ์ ขับรถมะขามหวาน  วันที่ 27 มกราคม 2566 
2. นายสุทธิศักดิ ์นิลกรม  ขับรถขนย้ายอุปกรณ์  วันที่ 25 มกราคม 2566 

ขับรถรับส่งนักเรียน วันที่ 27 มกราคม 2566 

 ทั้งนี้  ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาและลูกจ้างที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัตหิน้าที่
ตามที่ไดร้ับมอบหมายให้เรียบร้อย ถูกต้อง เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป 

 

สั่ง  ณ  วันที ่ 12  มกราคม  พ.ศ. 2566 

 
 

 
 

 
    (นางลำดวน   นักดนตรี) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
 
 

 
 


