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ค ำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยำคม 
ที่  ๓๔๖ / ๒๕๖๒ 

      เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันคริสต์มำสและวันขึ้นปีใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

---------------------------------------------------- 
               ด้วยโรงเรียนวังทองพิทยาคมได้ก าหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในวันศุกร์ ที่  ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. ณ หอประชุมโรงเรียนวังทองพิทยาคม  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรม เปรียบเทียบ
ระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย   อาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๓๙ (๑) และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗  “ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  จึง
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
         ๑.  นายอมร  อ่อนสี               ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
         ๒.  นายสุนทร  มนตรี              ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
         ๓.  นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี              ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
         ๔.  นางประนอม             วิชัยดิษฐ์            ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
         ๕.  นายก้องเกียรติ           กล่อมแก้ว          ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
         ๖.  นางวรนุช                 ทองเพชร           ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
         ๗.  นางพัชราภรณ์           วรบุตร              ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
         ๘.  นางสาวสุกัญญา         แดงเรือง            ครูช านาญการ กรรมการ 
         ๙.  นางลักษณา              เหล่าอินทร์         ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

   ๑๐.นายอาทิตย์              ตันติวงศ์            ครูช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     หน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา  ข้อแนะน า  ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์                                          

๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน                                                           
๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่  ประกอบด้วย         

 ๑.  นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ  ครชู านาญการ   ประธานกรรมการ   

 ๒.  นางมัณฑนา  ศรีค าภา  ครชู านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ   

 ๓.  นายเอกชัย  สุริเย  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ    

 ๔.  นายจิรวัฒน ์  บุญโปร่ง  ครูช านาญการ   กรรมการ    

 ๕.  นายวัลลภ  มานักฆ้อง ครูช านาญการ   กรรมการ    

 ๖.  นายสุขสรรค ์ ทัดทอง  พนักงานราชการ   กรรมการ    

 ๗.  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ทุกท่าน     กรรมการ                                

 ๘.  คณะกรรมการสภานักเรียน      กรรมการ    

 ๙.  นายอาทิตย์  ตันติวงศ์           ครชู านาญการ   กรรมการและเลขานุการ                           

หน้ำที ่ จัดเตรียมสถานที่หอประชุมให้เรียบร้อยสวยงาม จัดหาเก้าอ้ีส าหรับครูอาจารย์ โต๊ะวางของรางวัล  

 



~ ๒ ~ 
 

    ๒.๒  คณะกรรมกำรฝ่ำยตกแต่งเวที  ประกอบด้วย 
๑.  นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์  ครชู านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.  นางพจมาน  สุปิ  ครชู านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓.  นางอุษา  คล้ายลักษณ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.  นางกาญจนา           จันทร์บุญนาค ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.  นางธนภัทร  สร้อยเพ็ช ครูช านาญการ   กรรมการ 
๖.  นางเสาวนีย์   ปรีชานนท์ คร ู    กรรมการ 
๗.  นางชมนาด  โฆษิตคณิน คร ู    กรรมการ 
๘.  นางรติการ           การะเกตุ คร ู    กรรมการ 
๙.  Mr. Yakubu  Hassan  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๐. Miss Bai Xu Rong   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๑. นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ทุกท่าน       กรรมการ 
๑๒. คณะกรรมการสภานักเรียน      กรรมการ 
๑๓. นางลักษณา  เหล่าอินทร์ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

          หน้ำที ่ จัดตกแต่งเวทีให้สวยงาม ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ จัดท าป้ายเวที   
Merry Christmas and Happy New Year 2020  27th December 2019 

   ๒.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยแสง เสียงและบันทึกภำพ ประกอบด้วย 
  ๑.  นายเสนาะ  แก้วคุ้ม  ครชู านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒.  นายเอกชัย  สุริเย  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นาวสาวจุฑามณี คชสาร  ครผูู้ช่วย             กรรมการ 

๔.  คณะกรรมการสภานักเรียน      กรรมการ 
๕.  นายพิเชฐ  พรมอ้าย พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

          หน้ำที ่ จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องเสียงในหอประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมและจัดเก็บเม่ือเสร็จกิจกรรม             
และบันทึกภาพการจัดกิจกรรม 

 ๒.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร ประกอบด้วย 
  ๑.  นางเสาวนีย ์  ปรีชานนท์ คร ู    ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง ครชู านาญการ   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางลักษณา  เหล่าอินทร์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๔.  นายพิเชฐ  พรมอ้าย พนักงานราชการ   กรรมการ  
  ๕.  คณะกรรมการสภานักเรียน      กรรมการ 
  ๖.  นายปวีร์ปรัชญ์  ปู่ซึ้ง  คร ู              กรรมการและเลขานุการ 
          หน้ำที่  จัดเตรียมก าหนดการ เป็นพิธีกร ฝึกซ้อมนักเรียนกล่าวประวัติวันคริสต์มาสและด าเนินกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่                                       
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

  ๒.๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัยและควบคุมนักเรียน  ประกอบด้วย 
  ๑.  นายก้องเกียรติ กล่อมแก้ว ครชู านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒.  นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๓.  นายพินิจ  วัฒนบุตร ครูช านาญการ   กรรมการ 
๔.  นายวัลลภ     มานักฆ้อง ครูช านาญการ    กรรมการ 
๕.  นายจีรพันธ ์  เนาวโชต ิ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
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๖.  นายอโนทัย  เจริญยิ่ง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๗.  ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น      กรรมการ 
๘.  นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ  ครชู านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

          หน้ำที่ จัดนักเรียนเข้าหอประชุม ดูแลความเรียบร้อยในหอประชุม ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจเช็ค 
ชื่อนักเรียนหลังเสร็จกิจกรรม 

 

  ๒.๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน – พัสดุ ประกอบด้วย 
๑.  นางวรนุช  ทองเพชร ครชู านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.  นางอรอุมา  บุญโปร่ง  คร ู    รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวรัตติกาล   ตันมิ่ง    ครชู านาญการ   กรรมการ 
๔.  นางลักษณา  เหล่าอินทร์ ครูช านาญการ   กรรมการ   
๕.  นางกุลประภัสสร์ วงศ์ใหญ่  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ                                                     

 หน้ำที ่จัดซื้อ จัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม  

  ๒.๗ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร และจัดเตรียมของรำงวัล ประกอบด้วย 
๑.  นายปวีร์ปรัชญ์  ปู่ซึ้ง  คร ู    ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวพัชร ี  เกิดดี  ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพนิดา  นิลดี    ครชู านาญการ   กรรมการ 
๔. นางสาวอนุสรา  อยู่สิริ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
๕. นางสาวธราภรณ์  ศิร ิ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖. นางสาวธัญญาลักษณ์  เทพสุวรรณ์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

    หน้ำที่ รวบรวมผลการแข่งขันการจัดท าการ์ดอวยพร และการจัดป้ายนิเทศ เพ่ือจัดท าเกียรติบัตร และจัดเตรียม
รางวัล ระดับชั้นละ ๓ รางวัล 

  ๒.๘  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกำรประกวดจัดท ำกำร์ดอวยพร และกำรจัดป้ำยนิเทศ วันคริสต์มำสและ                
วันขึ้นปีใหม่  ระดับม.ต้น และม.ปลำย ประกอบด้วย  

๑.  ว่าที่ ร.ต. สมพล ศรีผึ้ง  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.  นางเรืองไรสิร ิ เศียรสมาน ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๓.  นางกรเกล้า  มนตรี  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.  นางวีณา  ชิณวงค์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.  นางลักษณา  เหล่าอินทร์ ครูช านาญการ            กรรมการ 
๖.  นายอาทิตย์    ตันติวงศ์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๗.  นางทิพย์วรรณ คงเนตร  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๘.  นางสาวพนิดา นิลดี  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๙.  นางเสาวนีย ์  ปรีชานนท์ คร ู    กรรมการ 
๑๐.นายปวีร์ปรัชญ ์ ปู่ซึ้ง  คร ู    กรรมการ 
๑๑.นายสุขสรรค์  ทัดทอง  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๒.นายเอกชัย  สุริเย  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  ตัดสินการจัดท าการ์ดอวยพร และการจัดป้ายนิเทศห้องเรียน ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย สรุปผล                    

การตัดสิน ระดับชั้นละ ๓ รางวัล  และส่งผลแก่ฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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๒.๙ คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมกำรแสดง ประกอบด้วย 
๑.  นางมัณฑนา   นาคยิ้ม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวพรพิมล   เลิศปรีชากมล  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓.  นางรติการ  การะเกตุ  คร ู    กรรมการ 
๔.  นายพิเชฐ  พรมอ้าย พนักงานราชการ   กรรมการ 
๕.  นายยศวริศ  มานักฆ้อง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

 ๖.  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ทุกท่าน     กรรมการ 
๗.  นางเสาวนีย ์  ปรีชานนท์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่ ฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือแสดงในวันคริสต์มาส  จัดหานักเรียนเพื่อเป็น ซานตาคลอส จัดเตรียมการแสดง 
ของครู  สลับกับการจับสลากของขวัญปีใหม่  
 

๒. ๑๐ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำสลำกของขวัญปีใหม่และตรียมมอบให้กับนักเรียน  ประกอบด้วย 
          ๑.  นายอาทิตย์    ตันติวงศ์   ครูช านาญการ     ประธานกรรมการ 

๒. นางวรนุช  ทองเพชร ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางลออ  เตียวตระกูล ครูช านาญการพเศษ  กรรมการ 
๔. นางสาวดวงเดือน ทองจีน   ครูช านาญการ    กรรมการ 
๕. นางอุทัยวรรณ ภู่ประดิษฐ์ คร ู    กรรมการ 
๖. นางสาวเกษฎา โยธิน  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
๗. นายชุติพนธ์  ไชยเวช  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
๘. นางสาวสุขิตตา ดารายิ้มฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
๙. นางสาวชนิดา จันทร์มา ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
๑๐. นางสาวนันทวัน บุญศรี  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
๑๑. นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ทุกท่าน     กรรมการ  
๑๒. คณะกรรมการสภานักเรียน       กรรมการ  
๑๓. นางสาวกุลประภัสสร์ วงศ์ใหญ่  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  จัดหาของขวัญจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร  นิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน อย่างน้อยคนละ ๑  

ชิ้น และขอความอนุเคราะห์ของขวัญจากบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ จัดท าทะเบียนและรับลงทะเบียนของขวัญผู้บริหาร             
คณะครู บุคลากร นิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน เตรียมหมายเลขติดของขวัญ จัดเตรียมสลากของขวัญ 

๒.๑๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยกีฬำและนันทนำกำร ประกอบด้วย 
 ๑.  นายอาทิตย์  ตันติวงศ์  ครูช านาญการ     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายพินิจ  วัฒนบุตร ครูช านาญการ     รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายจีรพันธ์  เนาวโชต ิ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๔.  นายอโนทัย  เจริญยิ่ง  ครอัูตราจ้าง   กรรมการ 

๕.  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ทุกท่าน     กรรมการ  
๖.  คณะกรรมการสภานักเรียน      กรรมการ 
๗.  นางสาวจุฑามณี คชสาร  ครผูู้ช่วย             กรรมการและเลขานุการ  

 หน้ำที่ วางแผน และจดัเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ระหว่างครูและ
นักเรียน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 
 



~ ๕ ~ 
 

๒.๑๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย  
๑.  นางสอยดาว    สุทธิ  ครชู านาญการ   ประธานกรรมการ  
๒.  นายอาทิตย์    ตันติวงศ์  ครชู านาญการ   รองประธานกรรมการ  
๓.  นางลักษณา  เหล่าอินทร์ ครชู านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

      หน้ำที่  ออกแบบสอบถาม  ประเมินผลและสรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร  

ทั้งนีใ้ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  อย่างประสิทธิภาพ เพ่ือบังเกิดผลที่ดีแก่ทางราชการและโรงเรียนต่อไป  
      
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๓  เดือน   ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

    
 (นายอมร   อ่อนสี) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม 


