
     
 
 

คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม 
ที่ ๓๔๔ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปาร์ตี้สุขใจปีใหม่ชาววัง ประจำปี ๒๕๖๓  
-------------------------------- 

 

    ด้วยโรงเรียนวังทองพิทยาคม  กำหนดจัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่  ประจำปี  ๒๕๖๓  เพ่ือเป็น 
การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 
วังทองพิทยาคม  จึงกำหนดจัดกิจกรรมปาร์ตี้สุขใจปีใหม่ชาววังฯ  ขึ้นในวันศุกร์ที ่ ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา  
๑๔.๐๐ น.  ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์ข้างหอประชุม  โรงเรียนวังทองพิทยาคม  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 

   เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานดังต่อไปนี้ 
                  ๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ปัญหา 
ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรม  ประกอบด้วย 
          ๑.๑ นายอมร     อ่อนศรี         ผู้อำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
          ๑.๒ นายสุนทร      มนตรี            ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
          ๑.๓ นายศักดิศ์รี     กลัดปรี         ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการ   
          ๑.๔ นายกอ้งเกียรติ   กล่อมแก้ว    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
          ๑.๕ นางพัชราภรณ์   วรบุตร        หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ                    
         ๑.๖ นางวรนุช   ทองเพชร         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ     กรรมการ 
         ๑.๗ นางสาวสุกัญญา   แดงเรือง     หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป         กรรมการ      
         ๑.๘ นางประนอม   วิชัยดิษฐ์      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการและเลขานุการ                                                         
  ๒. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  มีหน้าที่บริหารงานกำหนดขั้นตอนกิจกรรม  ดำเนินรายการ    
จัดกิจกรรม  ให้เป็นไปตามกำหนดการ  ประกอบด้วย 
                 ๒.๑ นายจิรวัฒน์   บุญโปร่ง           ครูชำนาญการ      ประธานกรรมการ        
                 ๒.๒ นายสุขสรรค์  ทัดทอง          พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๒.๓ นายพิเชฐ  พรมอ้าย          พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๒.๔ นายปวีร์ปรัชญ์  ปู่ซึ้ง          คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
    ๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่บริเวณลานอเนกประสงค์ข้างหอประชุม 
ให้พร้อมสำหรับจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 

      ๓.๑ นายศักดิ์ศรี     กลัดปรี           ครูชำนาญการ      ประธานกรรมการ 
      ๓.๒ นายวัลลภ   มานักฆ้อง          ครูชำนาญการ      กรรมการ          
      ๓.๓ นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์   ครูชำนาญการ      กรรมการ          
      ๓.๔ นายจิรวัฒน ์  บุญโปร่ง           ครูชำนาญการ      กรรมการ        
      ๓.๕ นายยศวริศ   มานักฆ้อง           ครูอัตราจ้าง                กรรมการ       
      ๓.๖ นายจีรพันธ์  เนาวโชติ          ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
      ๓.๗ นายอโนทัย   เจริญยิ่ง          ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
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       ๓.๘ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน     กรรมการ         
      ๓.๙ นายศักดิ์ชัย   ศิริวรรณ       ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

   ๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที ่ มีหน้าที่จัดประดับตกแต่งสถานที่บริเวณลานอเนกประสงค์ 
ข้างหอประชุมให้สวยงามและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
       ๔.๑ ว่าที่ ร.ต สมพล    ศรีผึ้ง           ครูชำนาญการพเิศษ  ประธานกรรมการ    
       ๔.๒ นางกรเกล้า มนตรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
       ๔.๓ นางวีณา   ชิณวงค ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ                 
       ๔.๔ นางพจมาน   สุปิ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
                ๔.๕ นางสาวพัชรี   เกิดดี  ครูชำนาญการ   กรรมการ                 

      ๔.๖ นางธนภัทร สร้อยเพ็ช ครูชำนาญการ   กรรมการ 
      ๔.๗ นางเรืองไรสิริ   เศียรสมาน ครชูำนาญการ   กรรมการ                 
      ๔.๘ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน     กรรมการ         
      ๔.๙ นางอุษา     คล้ายลักษณ์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ    

   ๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม
จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพกิจกรรม  ประกอบด้วย               
       ๕.๑ นายเสนาะ       แก้วคุ้ม            ครูชำนาญการพิเศษ               ประธานกรรมการ      

      ๕.๒ นายอมรพันธุ์     ชา่งน้อย          ครูชำนาญการ                กรรมการ     
      ๕.๓ นายพรอนันต์   ธนธรรมพิทักษ์   ครูชำนาญการ             กรรมการ 
      ๕.๔ นางสาวสุขิตตา  ดารายิ้มฤทธิ์  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
      ๕.๕ นายพิเชฐ    พรมอ้าย            พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ  
  ๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม  มีหน้าที่จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่ม  ไว้สำหรับ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
      ๖.๑ นางลออ   เตียวตระกูล  ครูชำนาญการพิเศษ               ประธานกรรมการ 

       ๖.๒ นางพัชราภรณ์   วรบุตร  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
       ๖.๓ นางพรพิมล   เลิศปรีชากมล ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
       ๖.๔ นายอาทิตย์     ตันติวงศ ์          ครูชำนาญการ   กรรมการ 
       ๖.๕ นางสอยดาว   สุทธิ  ครชูำนาญการ   กรรมการ 
       ๖.๖ นางสาวพนิดา   นิลดี  ครูชำนาญการ   กรรมการ        

      ๖.๗ นางทิพย์วรรณ  คงเนตร  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
      ๖.๘ นางสาวดวงเดือน  ทองจีน ครูชำนาญการ            กรรมการ 
      ๖.๙ นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง ครูชำนาญการ          กรรมการ 
      ๖.๑๐ นางชมนาด   โฆษิตคณิณ คร ู    กรรมการ 
      ๖.๑๑ นางรติการ   การะเกตุ  คร ู    กรรมการ       
      ๖.๑๒ นายสุขสรรค์   ทดัทอง           พนักงานราชการ   กรรมการ 
      ๖.๑๓ นายจีรพันธ์  เนาวโชติ       ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
      ๖.๑๔ นายอโนทัย   เจรญิยิ่ง       ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
      ๖.๑๕ นางสาวสุขิตตา ดารายิ้มฤทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
      ๖.๑๖ นักการและแม่บ้านทุกคน           กรรมการ 
      ๖.๑๗ นางอุทัยวรรณ   ภู่ประดิษฐ์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ    
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  ๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมของขวัญ  มีหน้าที่จัดหาของขวัญและเตรียมสลากเพ่ือมอบให้กับคณะครู
และบุคลากรของโรงเรียนประกอบด้วย    

      ๗.๑ นางวรนุช   ทองเพชร           ครูชำนาญการพิเศษ               ประธานกรรมการ 
      ๗.๒ นางชมนภัส   จั่นฤทธิ์           ครูชำนาญการพิเศษ               กรรมการ  
      ๗.๓ นางสาวกุลประภัสสร์  วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการ   กรรมการ 
      ๗.๔ นางสาวนันทวัน   บุญศรี  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
      ๗.๕ นางอรอุมา  บุญโปร่ง  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 ๘. คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่  จัดกีฬาสัมพันธ์และกิจกรรมนันทนาการเพ่ือกระซับ
ความสัมพันธ์ครู ว.พ. และสร้างความบันเทิงให้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนประกอบด้วย         

      ๘.๑ นายอาทิตย์     ตันติวงศ์           ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ   
      ๘.๒ นายก้องเกียรติ   กล่อมแก้ว       ครูชำนาญการพิเศษ               กรรมการ 
      ๘.๓ นางประนอม  วิชัยดิษฐ์        ครูชำนาญการพิเศษ               กรรมการ 
      ๘.๔ นางลักษณา     เหล่าอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
      ๘.๕ นางมัณฑนา นาคยิ้ม  ครูชำนาญการพิเศษ               กรรมการ  
      ๘.๖ นางมัณฑนา    ศรีคำภา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๘.๗ นางกาญจนา  จันทร์บุญนาค      ครูชำนาญการพิเศษ               กรรมการ 
      ๘.๘ นายเอกชัย   สุริเย       ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๘.๙ นายศักดิ์ชัย   ศิริวรรณ       ครูชำนาญการ   กรรมการ 
      ๘.๑๐ นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง ครูชำนาญการ          กรรมการ 
      ๘.๑๑ นางสาวธัญญาลักษณ์   เทพสุวรรณ์  ครู    กรรมการ 
      ๘.๑๒ นายชุติพนธ์   ไชยเวช       ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
      ๘.๑๓ นางสาวเกษฎา  โยธิน  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
      ๘.๑๔ นางสาวอนุสรา   อยู่ศิริ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
      ๘.๑๕ นางสาวธราภรณ์   ศิริ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
      ๘.๑๖ นางสาวจุฑามณี   คชสาร ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
      ๘.๑๗ นายสุขสรรค์   ทดัทอง           พนักงานราชการ   กรรมการ 
      ๘.๑๘ นายพิเชฐ    พรมอ้าย           พนักงานราชการ   กรรมการ   
      ๘.๑๙ นายจีรพันธ์  เนาวโชติ       ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
      ๘.๒๐ นายอโนทัย   เจรญิยิ่ง       ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
      ๘.๒๑ นางสาวชนิดา   จนัทร์มา ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
      ๘.๒๒ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน     กรรมการ  
      ๘.๒๓ นายพินิจ   วัฒนบุตร  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

            ๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่ประเมินผลการจัดกิจกรรม  สรุปผลและรายงานผล 
การจัดกิจกรรรม ประกอบด้วย  

      ๙.๑ นางสอยดาว   สุทธ ิ  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
      ๙.๒ นางสาวเกษฎา  โยธิน  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
      ๙.๓ นางเสาวนีย์  ปรชีานนท์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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                ทั้งนี ้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ดำเนินกิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อย  

และประสบผลสำเร็จด้วยดี 
 

     ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

                   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                                           
 
 

                                                               ( นายอมร   อ่อนสี ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม 
 


