
 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยำคม 
ที ่1 /๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดงำนทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำและ 
งำน “๖๓ ปี คืนสู่เหย้ำ ชำวเขียว – ขำว” ประจ ำปี ๒๕๖3 

........................................................................ 
              

       ด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้น ำท้องที่ท้องถิ่น คณะกรรมกำรชมรมศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้ปกครอง 
นักเรียน คณะครูบุคลำกรและนักเรียนโรงเรียนวังทองพิทยำคม ก ำหนดจัดงำนทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ และงำน ๖๓ ปี 
คืนสู่เหย้ำ ชำวเขียว – ขำว ประจ ำปี ๒๕๖3 ของโรงเรียนวังทองพิทยำคม ตรงกับวันอำทิตย์ ที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  
ภำคเช้ำเวลำ 08.00 น. พิธีบวงสรวง ท ำบุญเลี้ยงพระ รับประทำนอำหำรร่วมกัน  ภำคบ่ำย เวลำ 13.00 น. แข่งขัน
กีฬำ และเวลำ ๑๘.๐๐ น. งำนเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงเรียนวังทองพิทยำคม อ ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นั้น 
            เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่ำวด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำช 
บัญญัติระเบยีบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะครู บุคลำกร ลูกจ้ำงและนักเรียน 
โรงเรียนวังทองพิทยำคม ด ำเนินงำนดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

      ๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่อ ำนวยกำร ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นในระหว่ำง
กำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

1. นำงพรพรรณ 
2. นำยอมร 

อะทะไชย 
อ่อนสี 

ประธำนชมรมศิษย์เก่ำโรงเรียน 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ที่ปรึกษำ 
ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยสุนทร 
๓. นำยศักดิ์ศรี 
๔. นำงประนอม 
5. นำยก้องเกียรติ 

มนตรี 
กลัดปรี 
วิชัยดิษฐ์  
กล่อมแก้ว        

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  

รองประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

6. นำงวรนุช ทองเพชร หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ  กรรมกำร 
7. นำงพัชรำภรณ์ 
8. นำงสำวสุกัญญำ 

วรบุตร 
แดงเรือง 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

9. นำงกรเกล้ำ มนตรี ครชู ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑0. นำงอุษำ 
๑1. นำงมัณฑนำ 
๑2. นำงสำวพัชร ี
๑3. นำยศักดิ์ชัย 

คล้ำยลักษณ์ 
ศรีค ำภำ 
เกิดดี 
ศิริวรรณ 

ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ครชู ำนำญกำร 
ครูช ำนำญกำร  

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑4. นำงสอยดำว สุทธิ ครชู ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  ๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าผ้าป่า มีหน้ำทีด่ ำเนินกำรระดมทรัพยำกรจำกทุกภำคส่วน เพื่อน ำเงินมำพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนวังทองพิทยำคม โดยกำรบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธำทั้งหลำยได้แก่ ศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้ปกครอง
นักเรียน ครูและศษิย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง คณะสงฆ์อ ำเภอวังทอง ชุมชน ส่วนรำชกำร และอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
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         ๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายผ้าป่าสายศิษย์เก่า ครูเก่า มีหน้ำที่ติดต่อ ประชำสัมพันธ์ เชิญชวนศิษย์เก่ำทุกรุ่น ครูเก่ำ       
ให้ร่วมกันท ำบุญผ้ำป่ำ และจัดส่งซองผ้ำป่ำไปให้ศิษย์เก่ำทำงไปรษณีย์ หรือช่องทำงอ่ืนๆ และเชิญชวนศิษย์เก่ำ ครูเก่ำ  
มำเข้ำร่วมงำน “63 ปี คืนสู่เหย้ำ ชำว เขียว-ขำว” ในวันอำทิตย์ที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 
  ๑. นำงกรเกล้ำ มนตรี     ครชู ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงลออ     เตียวตระกูล ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยสุนทร มนตรี ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร    
 4. ว่ำที่ ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 5. นำยเสนำะ แก้วคุ้ม ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 6. นำงวรนุช ทองเพชร ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 7. นำงวีณำ ชิณวงค ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 8. นำงประนอม วิชัยดิษฐ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 9. นำยก้องเกียรติ กล่อมแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 10. นำงมัณฑนำ ศรีค ำภำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 11. นำงพัชรำภรณ์ วรบุตร ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 12. นำยศักดิ์ศรี กลัดปรี ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 13. นำยพินิจ วัฒนบุตร  ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 14. นำยอมรพันธุ์ ช่ำงน้อย ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 15. นำงธนภัทร สร้อยเพ็ช ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 16. นำงทิพย์วรรณ คงเนตร ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 17. นำงเรืองไรสิริ เศียรสมำน ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 18. นำงสอยดำว สุทธิ ครชู ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 19. นำยปวีร์ปรัชญ์   ปู่ซึ้ง คร ู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 20. นำงสำวเกษฎำ โยธิน ครผูู้ช่วย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

         ๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายผ้าป่าสายเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครู  บุคลากร และนักเรียนปัจจุบัน มีหน้ำที่
ประชำสัมพันธ์ เชิญชวน คร ูบุคลำกร และผู้ปกครองนักเรียน ให้ร่วมกันท ำบุญ และตกแต่งพุ่มผ้ำป่ำห้องเรียน 
ประกอบด้วย 
 ๑. นำยก้องเกียรติ กล่อมแก้ว   ครชู ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงประนอม วิชัยดิษฐ์ ครชู ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงมัณฑนำ นำคยิ้ม   ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๔. นำยศักดิ์ชัย ศิริวรรณ   ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 5. นำยอำทิตย์ ตันติวงศ์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 6. ครูที่ปรึกษำและนักเรียนทุกชั้นเรียน  กรรมกำร 
   7. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน  กรรมกำร 
 8. นำงมัณฑนำ ศรีค ำภำ   ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 9. นำงพจมำน สุปิ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 10. นำงลักษณำ เหล่ำอินทร์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 



 

 
- ๓ – 

 
        ผ้าป่าสายผู้ปกครอง ครู นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประกอบด้วย  
 ๑. นำงลักษณำ  เหล่ำอินทร์ ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๑.๔  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงทิพย์วรรณ คงเนตร ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๑.๑  รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงสำวดวงเดือน ทองจีน ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๑.๒  กรรมกำร 
 ๔. นำยพินิจ    วัฒนบุตร ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๑.๒  กรรมกำร  
 ๕. นำยวัลลภ     มำนักฆ้อง ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๑.๓  กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวธรำภรณ์     ศิร ิ ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๑.๓  กรรมกำร 
 ๗. นำงธนภัทร สร้อยเพ็ช ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๑.๕  กรรมกำร 

      ๘. นำงอุทัยวรรณ     ภู่ประดิษฐ์    ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๑.๕  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

         ผ้าป่าสายผู้ปกครอง ครู นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ประกอบด้วย 
 ๑. นำงมัณฑนำ   ศรีค ำภำ ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๒.๔  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงกำญจนำ    จันทร์บุญนำค ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๒.๕  รองประธำนกรรมกำร  
 ๓. นำงสำวเกษฎำ     โยธิน      ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๒.๑  กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวพนิดำ นิลดี ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๒.๒  กรรมกำร  
 ๕. นำยพิเชฐ     พรมอ้ำย      ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๒.๒  กรรมกำร  
 ๖. นำยเอกชัย สุริเย           ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๒.๓  กรรมกำร 
 ๗. นำยอโนทัย เจริญยิ่ง           ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๒.๔  กรรมกำร 
 ๘. นำงลออ     เตียวตระกูล ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๒.๕  กรรมกำร 
 ๙. นำงอุษำ คล้ำยลักษณ ์ ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๒.๓  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

          ผ้าป่าสายผู้ปกครอง ครู นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ประกอบด้วย 
 ๑. นำงประนอม  วิชัยดิษฐ์ ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๓.๕   ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำงพจมำน    สุปิ ครูทีป่รึกษำชั้น ม.๓.๓   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยเสนำะ      แก้วคุ้ม ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๓.๑  กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวอนุสรำ อยู่ศิริ ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๓.๑   กรรมกำร 
 ๕. นำยจิรวัฒน์     บุญโปร่ง ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๓.๒   กรรมกำร 
 ๖. นำยชุติพนธ์     ไชยเวช ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๓.๔   กรรมกำร 
 ๗. นำยสุขสรรค์     ทัดทอง ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๓.๕  กรรมกำร 

 ๘. นำงสำวธัญญำลักษณ์  เทพสุวรรณ์ ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๓.๒   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

         ผ้าป่าสายผู้ปกครอง ครู นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประกอบด้วย 
 ๑. นำยก้องเกียรติ กล่อมแก้ว      ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๔.๔  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. ว่ำที่ ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง            ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๔.๒   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงอรอุมำ บุญโปร่ง         ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๔.๑  กรรมกำร 
 ๔. นำงพัชรำภรณ์ วรบุตร  ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๔.๑  กรรมกำร 
 ๕. นำงสอยดำว   สุทธิ             ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๔.๕  กรรมกำร 
 ๖. นำงชมนภัส   จั่นฤทธิ์          ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๔.๓  กรรมกำร 
 ๗. นำยปวีร์ปรัชญ์ ปู่ซึ้ง              ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๔.๓  กรรมกำร   
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 ๘. นำยจีรพันธ์    เนำวโชติ        ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๔.๔   กรรมกำร 

      ๙. นำงเสำวนีย์        ปรีชำนนท์       ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๔.๒  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

         ผ้าป่าสายผู้ปกครอง ครู นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ประกอบด้วย 
  ๑. นำยศักดิ์ชัย ศิริวรรณ ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๕.๔  ประธำนกรรมกำร 
      ๔. นำยศักดิ์ศรี   กลัดปรี ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๕.๒  รองประธำนกรรมกำร  
  ๓. นำงรติกำร กำระเกต ุ ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๕.๑   กรรมกำร 
  ๔. นำงเรืองไรสิริ เศียรสมำน ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๕.๑  กรรมกำร   
  ๕. นำงสำวพรพิมล  เลิศปรีชำกมล ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๕.๒  กรรมกำร  
  ๖. นำงชมนำด  โฆษิตคณิน ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๕.๓  กรรมกำร    
  ๗. นำงวรนุช   ทองเพชร ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๕.๕  กรรมกำร  
   ๘. นำงวีณำ ชิณวงค์ ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๕.๕  กรรมกำร 

             ๙. นำงสำวกุลประภัสสร์  วงศ์ใหญ่        ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๕.๔            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

        ผ้าป่าสายผู้ปกครอง ครู นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ประกอบด้วย 
  ๑. นำงมัณฑนำ    นำคยิ้ม ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๖.๒  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยอำทิตย์    ตันติวงศ ์ ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๖.๖  กรรมกำร  

  ๓. นำงสำวรัตติกำล  ตันมิ่ง ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๖.๑  กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวสุกัญญำ  แดงเรือง ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๖.๒  กรรมกำร 
   ๕. นำงกรเกล้ำ  มนตรี ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๖.๓  กรรมกำร 

  ๖. นำยพรอนันต์     ธนธรรมพิทักษ์ ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๖.๓  กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวจุฑำมณี  คชสำร          ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๖.๔   กรรมกำร 

  ๘. นำยอมรพันธุ์     ช่ำงน้อย        ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๖.๕  กรรมกำร 

  ๙. นำงสำวพัชรี    เกิดด ี ครูที่ปรึกษำชั้น ม.๖.๑  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
      ๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายผ้าป่าสายชุมชน ส่วนราชการ โรงเรียน ธนาคาร บริษัทห้างร้าน ผู้ประกอบการร้านค้า
ในโรงเรียน ที่มีอุปการะคุณกับทางโรงเรียน มีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ เชิญชวน และท ำหนังสือส่งเพ่ือส่งซองผ้ำป่ำ      
ให้กับโรงเรียนต่ำงๆ ส่วนรำชกำร  ธนำคำร บริษัทห้ำงร้ำน ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำในโรงเรียน ที่มีอุปกำระคุณกับทำง
โรงเรียน ให้ร่วมกันท ำบุญ และรวบรวมซองส่งคืนให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินต่อไป  ประกอบด้วย 
         ๑. นำยสุนทร มนตรี ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยศักดิ์ชัย ศิริวรรณ ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงพัชรำภรณ์ วรบุตร ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 4. นำงชมนภัส จั่นฤทธิ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 5. นำงสำวพรพิมล เลิศปรีชำกมล ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 6. นำงกำญจนำ จันทร์บุญนำค ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 7. นำงวรนุช ทองเพชร ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 8. นำยอำทิตย์ ตันติวงศ์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 9. นำงสำวกุลประภัสสร ์ วงศ์ใหญ่ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 10. นำงสำวรัตติกำล ตันมิ่ง ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
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 11. นำยวัลลภ มำนักฆ้อง ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 

 12. นำงเสำวนีย ์ ปรีชำนนท์ ครู  กรรมกำร  
 13. นำงอุทัยวรรณ ภู่ประดิษฐ์ คร ู กรรมกำร  
 14. นำงอรอุมำ บุญโปร่ง คร ู กรรมกำร      
 15. นำงสำวนันทวัน บุญศรี ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 

 ๑6. นำยปวีร์ปรัชญ ์ ปู่ซึ้ง              ครูช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ๑7. นำงสำวสุขิตตำ ดำรำยิ้มฤทธิ์          เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  

      ๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายผ้าป่าสายพระสงฆ์ ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น ชมรมข้าราชการบ านาญ ผู้ประกอบการรถ    
รับ-ส่ง ต่างๆ มีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ เชิญชวน พระสงฆ์ ผู้น ำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้ประกอบกำรรถรับ-ส่งต่ำงๆ ให้ร่วมกัน
ท ำบุญและรวบรวมซองส่งคืนให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินต่อไป ประกอบด้วย 
        ๑. นำยอำทิตย์  ตันติวงศ ์ ครชู ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงธนภัทร  สร้อยเพ็ช ครชู ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงพจมำน สุปิ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 4. นำยเอกชัย สุริเย ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 5. นำงรติกำร กำระเกตุ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 6. นำยจิรวัฒน ์ บุญโปร่ง ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 7. นำยชุติพนธ์ ไชยเวช ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 8. นำงสำวจุฑำมณี คชสำร ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 9. นำยพิเชฐ พรมอ้ำย พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 
 10. นำยยศวริศ มำนักฆ้อง ครูอัตรำจ้ำงวิกฤต กรรมกำร 
 11. นำยจีรพันธ ์ เนำวโชต ิ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
 12. นำงชมนำด             โฆษิตคณิน    ครชู ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        ๑3. นำยสุขสรรค์            ทัดทอง พนักงำนรำชกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

      ๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าใบฎีกาและซองผ้าป่า มีหน้ำที่จัดพิมพ์รำยชื่อเจ้ำภำพผ้ำป่ำทุกสำยโดยประสำนตัวแทน
ศิษย์เก่ำแต่ละรุน่ ผู้ปกครองเครือข่ำย ชุมชน ส่วนรำชกำร โรงเรียน ธนำคำร บริษัทห้ำงร้ำนต่ำงๆ ที่มีอุปกำระคุณกับทำง
โรงเรียน เพ่ือจัดท ำใบฎีกำและซองผ้ำป่ำ โดยพับและแจกตำมห้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ประกอบด้วย   
 ๑. นำงอุษำ คล้ำยลักษณ์ ครชู ำนำญกำรพิเศษ             ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงกรเกล้ำ มนตรี ครชู ำนำญกำรพิเศษ             รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงมัณฑนำ      ศรีค ำภำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ              กรรมกำร 
 4. นำยพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 5. นำงสำวพนิดำ นิลดี ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 6. นำงสำวธัญญำลักษณ์ เทพสุวรรณ์ คร ู กรรมกำร 
 7. นำงสำวชนิดำ จันทร์มำ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
 8. นำงสำวพัชรี เกิดดี ครูช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 9. นำงสำวอนุสรำ อยู่ศิริ ครผูู้ช่วย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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     4. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาไม้ผ้าป่าและกระถางผ้าป่า  มีหน้ำที่จัดหำไม้ผ้ำป่ำ แจกนักเรียน และกระถำงผ้ำป่ำ
ห้องเรียน และศิษย์เก่ำ โดยยืมไม้ผ้ำป่ำและกระถำงผ้ำป่ำจำกทำงวัดต่ำงๆ น ำกระถำงผ้ำป่ำและนับไม้ผ้ำป่ำแจกครูที่
ปรึกษำทุกห้องเรียนตำมจ ำนวนนักเรียนในห้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป เพ่ือจัดท ำพุ่มผ้ำป่ำกองกลำงของห้องเรียน และ
ผ้ำป่ำของศิษย์เก่ำ พร้อมทั้งส่งคืนเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ประกอบด้วย 
     ๑. นำยศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ        ครูช ำนำญกำร                    ประธำนกรรมกำร   
       ๒. นำยอำทิตย์ ตันติวงศ์ ครูช ำนำญกำร                    รองประธำนกรรมกำร 
   ๓. นำยวลัลภ มำนักฆ้อง ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
   4. นำยพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
   5. นำงสำวจุฑำมณี คชสำร ครูผู้ช่วย กรรมกำร  
   6. นำยอโณทัย เจริญยิ่ง ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
          7. นำยยศวริศ มำนักฆ้อง ครูอัตรำจ้ำงวิกฤต           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๘. นำยจีรพันธ์  เนำวโชต ิ ครูอัตรำจ้ำง                      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
5. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยความสะดวกการบอกบุญตามตลาดนัด มีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรบอกบุญ 

และเตรียมรถประชำสัมพันธ์ รถตู้ กล่องรับบริจำค กระถำงผ้ำป่ำ ไม้ผ้ำป่ำ และอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนกำรออกไปขอรับ 
บริจำคตำมตลำดนัด แล้วรวบรวมเงินที่ออกบอกบุญแต่ละครั้งส่งคณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน ประกอบด้วย 

๑ นำยศักดิ์ศรี กลัดปรี               ครชู ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
          ๒. นำยสุนทร    มนตรี                 ครชู ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงพัชรำภรณ์ วรบุตร                ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
4. นำงพจมำน สุปิ                    ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
5. นำงกำญจนำ จันทร์บุญนำค       ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
6. นำงรติกำร กำระเกตุ             ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
8. นำงสำวดวงเดือน ทองจีน               ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
9. นำงสำวเกษฎำ โยธิน                  ครูผู้ชว่ย กรรมกำร 

          ๑0. นำงสำวธัญญำลกัษณ์ เทพสุวรรณ์         ครูช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          ๑1. นำงสำวธนำภรณ์     ศิริ                    ครผูู้ช่วย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

      6. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเก่ียวกับกำรจัด
งำน รับเงินจำกกำรจัดงำนแล้วสรุปรำยงำนกำรรับจ่ำยเงิน ประกอบด้วย 

๑. นำงวรนุช ทองเพชร ครูช ำนำญกำรพิเศษ           ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงชมนภัส  จั่นฤทธิ์               ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวกุลประภัสสร ์ วงศ์ใหญ่     ครูช ำนำญกำร                     กรรมกำร 
๔. นำงสอยดำว  สุทธิ     ครูช ำนำญกำร                     กรรมกำร 
๕. นำงเสำวนีย์             ปรชีำนนท์ ครูช ำนำญกำร                     กรรมกำร 

   ๖. นำงสำวรัตติกำล       ตันมิ่ง                 ครูช ำนำญกำร                      กรรมกำร 
  7. นำงสำวนันทวัน บุญศรี                 ลูกช้ำงชัว่ครำว   กรรมกำร  

 8. นำงอรอุมำ              บุญโปร่ง              คร ู                      กรรมกำรและเลขำนุกำร    
 9. นำงสำวพรพิมล        เลิศปรีชำกมล        ครูช ำนำญกำรพิเศษ              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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               7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เครื่องเสียง และบันทึกภาพ  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์  ผ่ำน   เวป
ไซตโ์รงเรียน ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเครือข่ำยต่ำงๆ และอัดเสียงเพ่ือประชำสัมพันธ์งำนผ้ำป่ำและงำน “๖๓ ปี คืนสู่เหย้ำ ชำว
เขียว – ขำว” พร้อมทั้งจัดท ำป้ำยไวนิลข้อควำม “ทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ และงำน ๖๓ ปี คืนสู่เหย้ำ ชำวเขียว – ขำว” 
ประจ ำปี   ๒๕๖3 วันอำทิตย์ที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวังทองพิทยำคม แล้วน ำไปติดหน้ำโรงเรียน  
หน้ำที่ท ำกำรอ ำเภอวังทอง และย้ำยป้ำยมำติดฉำกเวที  ติดข้ำงรถประชำสัมพันธ์เพ่ือบอกบุญ ติดเครื่องเสียงในรถ
ประชำสัมพันธ์ จัดท ำ VTR พร้อมติดตั้งโปรเจคเตอร์เพ่ือประชำสัมพันธ์ภำยในงำน บันทึกรูปภำพ ภำพเคลื่อนไหว
กิจกรรม  พิมพ์เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดงำน และอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
    ๑. นำยเสนำะ แก้วคุ้ม ครูช ำนำญกำรพิเศษ             ประธำนกรรมกำร 
    ๒. นำยเอกชัย            สุรเิย ครูช ำนำญกำรพิเศษ             รองประธำนกรรมกำร 
    ๓. นำยปวรี์ปรัชญ ์ ปู่ซึ้ง              ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
    4. นำยจิรวัฒน ์ บุญโปร่ง ครูช ำนำญกำร                        กรรมกำร 
       5. นสิิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  กรรมกำร 
    6. นำยพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    7. นำงสำวชนิดำ จันทร์มำ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร    
           8. นำงสำวพนิดำ นิลดี  ครูช ำนำญกำร                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์บัตร/จ าหน่ายบัตร  มีหน้ำที่ จัดท ำบัตรโต๊ะจีน รำคำ  ๒,๔๐๐  บำท  จ ำนวน  
๒๕๐  โต๊ะ ประสำนงำนเพ่ือจ ำหน่ำยบัตรให้แก่ศิษย์เก่ำแต่ละรุ่น  ครูเก่ำ ผู้ปกครองนักเรียนทุกห้อง หน่วยงำนรำชกำร 
หน่วยงำนอื่นๆ  บุคคลอื่น หน่วยงำนท้องถิ่นท้องที่  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 
 ๑. นำยอมร  อ่อนสี      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน            ที่ปรึกษำ 
          ๒. นำยสุนทร           มนตรี                ผูช้่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน         ที่ปรึกษำ 
          ๓. นำยศักดิ์ศรี             กลัดปรี               ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน         ที่ปรึกษำ  
          4. นำงกรเกล้ำ              มนตรี                ครูช ำนำญกำรพิเศษ            ประธำนกรรมกำร 

5. นำงลออ            เตียวตระกูล        ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
6. นำยก้องเกียรติ         กล่อมแก้ว    ครูช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร      

          7. นำงประนอม           วชิัยดิษฐ์              ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
          8. ว่ำที่ ร.ต.สมพล         ศรีผึ้ง    ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
          9. นำงพจมำน     สุปิ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

10. นำงอุษำ    คล้ำยลักษณ์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑1. นำงวรนุช        ทองเพชร            ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร   

          ๑2. นำงชมนภัส    จั่นฤทธิ์    ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร   
๑3. นำยเสนำะ     แก้วคุ้ม    ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร       

          ๑4. นำงมัณฑนำ   ศรีค ำภำ             ครูช ำนำญกำรพิเศษ                กรรมกำร 
   ๑5. นำงสำวพรพิมล   เลิศปรีชำกมล   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร       
          ๑6. นำงวีณำ       ชิณวงค์        ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
          ๑7. นำงมัณฑนำ     นำคยิ้ม    ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร   

๑8. นำงพัชรำภรณ์     วรบุตร     ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร   
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          ๑9. นำงกำญจนำ          จันทร์บุญนำค  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร   

20. นำยเอกชัย  สุริเย  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
          ๒1. นำยพินิจ  วัฒนบุตร ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
          ๒2. นำงสำวพนิดำ นิลดี  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร             
 23. นำงสำวกุลประภัสสร์  วงศ์ใหญ่ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 24. นำงทิพย์วรรณ     คงเนตร  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 25. นำงสำวสุกัญญำ     แดงเรือง  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร   
          ๒6. นำงสำวธัญญำลักษณ์ เทพสุวรรณ์ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร   
          ๒7. นำงสำวพัชรี      เกิดด ี   ครูช ำนำญกำร                    กรรมกำร         
          ๒8. นำงเรืองไรสิริ        เศียรสมำน ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร   
          ๒9. นำยอมรพันธุ์       ช่ำงน้อย  ครูช ำนำญกำร                      กรรมกำร                  
          30. นำยวัลลภ      มำนักฆ้อง ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร  
          31. นำงลักษณำ   เหล่ำอินทร์       ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร       
          ๓2. นำงชมนำด       โฆษิตคณิน ครูช ำนำญกำร                     กรรมกำร        
          ๓3. นำงธนภัทร         สร้อยเพ็ช  ครูช ำนำญกำร                      กรรมกำร   
          ๓4. นำยศักดิ์ชัย         ศิริวรรณ  ครูช ำนำญกำร                      กรรมกำร                   
          ๓5. นำยพรอนันต์     ธนธรรมพิทักษ์ ครูช ำนำญกำร                         กรรมกำร        

๓6. นำงสำวดวงเดือน     ทองจีน   ครูช ำนำญกำร                         กรรมกำร         
   ๓7. นำงรติกำร กำระเกต ุ  ครูช ำนำญกำร                          กรรมกำร                 
          ๓8. นำยอำทิตย์    ตันติวงศ์  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร                  
          39. นำงสำวรัตติกำล     ตันมิ่ง  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร                   
          40. นำยจิรวัฒน์   บุญโปร่ง  ครูช ำนำญกำร                      กรรมกำร       
          41. นำงเสำวนีย์       ปรีชำนนท์   คร ู    กรรมกำร              

๔2. นำงอรอุมำ   บุญโปร่ง  คร ู    กรรมกำร 
๔3. นำงอุทัยวรรณ     ภู่ประดิษฐ์ คร ู    กรรมกำร 
๔4. นำยชุติพนธ ์ ไชยเวช  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๔5. นำงสำวเกษฎำ โยธิน  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร           
๔6. นำงสำวอนุสรำ อยู่ศิริ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
47. นำงสำวธรำภรณ์ ศิร ิ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
48. นำงสำวจุฑำมณี คชสำร  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
49. นำยพิเชฐ   พรมอ้ำย พนักงำนรำชกำร      กรรมกำร 
50. นำยสุขสรรค์   ทัดทอง  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
51. นำยยศวริศ  มำนักฆ้อง ครูอัตรำจ้ำงวิกฤต  กรรมกำร           
52. นำยจีรพันธ์   เนำวโชต ิ ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
53. นำยอโนทัย  เจริญยิ่ง  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
54. Mr. Yakabu  Hassan  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
55. Miss Bai Xu Rong   ครูอัตรำจ้ำง           กรรมกำร 
 
 



 

 
- 9– 

 
๕6. นำงสำวชนิดำ   จันทร์มำ ครูอัตรำจ้ำง      กรรมกำร 
๕7. นำงสำวนันทวัน บุญศรี  ลูกจ้ำงชั่วครำว   กรรมกำร            
๕8. นำงสำวสุขิตตำ   ดำรำยิ้มฤทธิ์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร      กรรมกำร 
59.  นำงสอยดำว          สุทธิ                ครูช ำนำญกำร                         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
60. นำยปวีร์ปรัชญ์       ปู่ซึ้ง                ครูช ำนำญกำร                      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

      ๙. คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกศิษย์เก่า  มีหน้ำที่ พิจำรณำคัดเลือกศิษย์เก่ำที่มีคุณูปกำรแก่โรงเรียน เพ่ือยกย่อง  
เชิดชู และจัดท ำเกียรติบัตร ท ำหนังสือเชิญศิษย์เก่ำรับเกียรติบัตรในงำน ประกอบด้วย            

๑. นำยสุนทร  มนตรี  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
          ๒. นำงลออ                  เตียวตระกูล      ครูช ำนำญกำรพิเศษ            รองประธำนกรรมกำร 
          ๓. นำยสุนทร                มนตรี             ครูช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
          ๔. ว่ำที่ ร.ต.สมพล         ศรีผึ้ง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
          ๕. นำงทพิย์วรรณ          คงเนตร   ครูช ำนำญกำร                  กรรมกำร 
          ๖. นำยศักดิ์ศรี              กลัดปรี   ครูช ำนำญกำร                 กรรมกำร        
 7. นำยพินิจ  วัฒนบุตร ครูช ำนำญกำร                  กรรมกำร 
          8. นำงกรเกล้ำ              มนตรี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 9. นำงวีณำ                 ชิณวงค์            ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

     10. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ประดับตกแต่งสถานที่  ระบบไฟฟ้า แสง สี เสียง  มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรจัดเตรียม
สถำนที่ เวทีบริเวณสนำมด้ำนหน้ำโรงเรียนโดยใช้บริเวณสนำมวอลเลย์บอลโรงเรียน เตรียมท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ ห้อง
ส้วม บริเวณโรงเรียน  ประดับตกแต่งสถำนที่ในกำรจัดงำน ซุ้มถ่ำยภำพ ทำงเข้ำงำน จัดสถำนที่ถ่ำยรูป ตกแต่งดอกไม้ บน
เวที สถำนที่ต่ำงๆในงำน ให้สวยงำม ป้ำยบอกทำง สถำนที่ในโรงเรียนควำมพร้อมของระบบไฟฟ้ำกำรจัดงำน ทำงเข้ำงำน 
แสงสว่ำงทำงเดินมำยังจุดงำนสังสรรค์  ลำนจอดรถจุดต่ำงๆให้พร้อม จัดเตรียม ระบบแสง สี เสียง ให้พร้อมในงำนและ
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 
 1. นำยศักดิ์ศรี กลัดปรี ครชู ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยเสนำะ แก้วคุ้ม ครูช ำนำญพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 3. ว่ำที่ ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 4. นำงวีณำ ชิณวงค์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 5. นำยพินิจ วัฒนบุตร ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 6. นำงสำวพัชร ี เกิดดี ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 7. นำยเสงี่ยม มั่นชำวนำ นักกำร กรรมกำร 
 8. นำยไว นำคอินทร์ คนสวน กรรมกำร 
 9. นำยพล ปรั่งกลำง คนสวน กรรมกำร 
 10. นำยสีไพ สุรินทร ยำม กรรมกำร 
 11. นำงพัชรนำรี   อ่อนอุปถัมภ์ แม่บ้ำน กรรมกำร 
 12. นำงส ำเรียง พุฒสอยดำว แม่บ้ำน กรรมกำร 
 13. นางยุพิน   อินทร์สิทธิ์ แม่บ้ำน กรรมกำร 
 14. นำงประภำสี   พรหมรุ่ง แม่บ้ำน กรรมกำร 
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 15. นำงอุษำ คล้ำยลักษณ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 16. นำงสำวธัญญำลักษณ์ เทพสุวรรณ์ คร ู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 17. นำงสำวอนุสรำ   อยู่ศิริ ครูผู้ช่วย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 18.นำงสำวจุฑำมณี   คชสำร    ครูผู้ช่วย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 19. นำยยศวริศ   มำนักฆ้อง ครูอัตรำจ้ำงวิกฤต กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 20. นำยพิเชฐ พรมอ้ำย พนักงำนรำชกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 11. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีสงฆ์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
สักการบูชาพระพุทธคุณ พระพรหม พระภูมิเจ้าที่  ศาลตายาย อาหารพระ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ มีหน้ำที่ 
จัดแต่งสถำนที่ประกอบพิธี เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับพิธีบวงสรวง เช่น ฉัตร รำชวัตร ธง (ธงแดง ธงชำติ) ต้นกล้วย 
ต้นอ้อย ดอกไม้ ผลไม้ โต๊ะวำงของเซ่นไหว้ เตรียมเครื่องเซ่นไหว้ซุ้มพระพุทธ พระพรหม พระภูมิเจ้ำที่ และศำลตำยำย 
เช่น พวงมำลัย ดอกไม้ ธูปเทียน หัวหมู ไก่ ไข่ ผลไม้ สุรำ บุหรี่ ข้ำว กับข้ำว ขนม นิมนต์พระมำยังพิธี ถวำยอำหำรเลี้ยง
พระสงฆ์ ปัจจัยถวำยพระสงฆ์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในวันอำทิตย์ที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ในช่วงเวลำเช้ำให้พร้อม
ก่อนเวลา 08.00 น. ประกอบด้วย 
 1. นำยสมชำย สุขเดโช ศิษย์เก่ำโรงเรียน ที่ปรึกษำ 
 2. นำงลักษณำ เหล่ำอินทร์ ครูช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
 3. นำยอำทิตย์ ตันติวงศ์ ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
 4. นำงมัณฑนำ นำคยิ้ม ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 5. นำงลออ เตียวตระกูล ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 6. นายเอกชัย    สุริเย ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 7. นำงพัชรำภรณ์ วรบุตร ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 8. นำยวัลลภ มำนักฆ้อง ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 9. นำงเสำวนีย ์ ปรีชำนนท์ คร ู กรรมกำร 
 10. นำยชุติพนธ์  ไชยเวช ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 11. นำงสำวสุขิตตำ       ดำรำยิ้มฤทธิ์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำร  
 12. นำงอุษำ คล้ำยลักษณ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 13. นำงกำญจนำ จันทร์บุญนำค ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 14. นำยจีรพันธ ์ เนำวโชต ิ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 15. นำยอโนทัย   เจริญยิ่ง ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 12. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้ำที่ ร่ำงค ำกล่ำวรำยงำน กล่ำวเปิด ก ำหนดขั้นตอนกำรจัดงำน “63ปี คืนสู่
เหย้ำ ชำวเขียว-ขำว” จัดเตรียมพิธีกรด ำเนินงำนพิธีกำร  พิธีกรด ำเนินงำนสังสรรค์งำน (พิธีกรศิษย์เก่ำ) เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ท ำพิธีกำรเปิดงำนสังสรรค์  เตรียมนักเรียนร้องเพลงมำร์ชโรงเรียน จัดหำรำงวัลมอบให้ผู้ร่วมงำนศิษย์เก่ำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมตำมก ำหนด ประกอบด้วย 
 1. จ่ำเอกอภิชำติ บุญช่วยสุข ศิษย์เก่ำโรงเรียน ที่ปรึกษำ 
 2. นำงสำวสุกัญญำ แดงเรือง ครูช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
 3. นำงกำญจนำ จันทร์บุญนำค ครูช ำนำญกำร รองประธำน 
 3. นำยจิรวัฒน ์ บุญโปร่ง ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
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 4. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน   กรรมกำร 
 5. นำยเอกชัย สุริเย ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 6. นำยพิเชฐ พรมอ้ำย พนักงำนรำชกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 13. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จอดรถ ระบบจราจร และรักษาความปลอดภัย  มีหน้ำที่ อ ำนวยควำมสะดวก 
ประสำนเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจรำจร จัดระเบียบจรำจร ดูแลเรื่องสถำนที่จอดรถ ดูแลควำมปลอดภัยต่ำงๆ และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
 1. นำยก้องเกียรติ กล่อมแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 2.นำยศักดิ์ชัย ศิริวรรณ ครูช ำนำญกำร รองประธำน 
 3. นำยยศวริศ มำนักฆ้อง ครูอัตราจ้างวิกฤต กรรมกำร 
 4. นำยสีไพ สุรินทร์ ยำม กรรมกำร 
 5. นักศึกษำวิชำทหำร      กรรมกำร 
 6. นำยสุขสรรค์ ทัดทอง พนักงำนรำชกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 7. นำยจีรพันธ์   เนำวโชต ิ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 14. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับผู้ร่วมงาน  มีหน้ำที่ ให้กำรต้อนรับและดูแลแขก  (VIP) ผู้มำร่วมงำน  แนะน ำ 
และบริกำรให้รำยละเอียดข้อซักถำมผู้มำร่วมงำน  จัดท ำผังตั้งโต๊ะหน้ำงำน ป้ำยตั้งโต๊ะ พำผู้ร่วมงำนเข้ำโต๊ะจีน และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
 1. นำงทิพย์วรรณ คงเนตร ครูช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงลออ เตียวตระกูล ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงกรเกล้ำ มนตรี ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 4. ว่ำที่ ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 5. นำงพจมำน สุปิ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 6. นำงเรืองไรสิริ เศียรสมำน ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 7. นำงธนภัทร สร้อยเพ็ช ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 8. นิสิตฝึกประกบกำรณ์วิชำชีพครู   กรรมกำร 
 9. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน   กรรมกำร 
 10. นำยอำทิตย์ ตันติวงศ์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 11. นำงพัชรำภรณ์ วรบุตร ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 12. นำงมัณฑนำ นำคยิ้ม ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 10. นำงอุทัยวรรณ ภู่ประดิษฐ์ คร ู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 15. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน มีหน้ำที่ จัดท ำแบบลงทะเบียนศิษย์เก่ำ ครูเก่ำ ที่มำร่วมงำน “63 ปี คืน
สู่เหย้ำ ชำวเขียว-ขำว”  จัดโตะ๊ลงทะเบียนหน้ำงำน หรือช่องทำงลงทะเบียนแบบอ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม รวบรวม
รำยชื่อศิษย์เก่ำ ครูเก่ำในกำรลงทะเบียน ส่งที่ งำนศิษย์เก่ำโรงเรียน กลุ่มบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย 
 1.นำงวีณำ ชิณวงค์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงรติกำร     กำระเกตุ ครูช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงชมนำด โฆษิตคณิน ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
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 4. นำงสำวพนิดำ   นิลดี ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 5. นำงสำวดวงเดือน      ทองจีน ครชู ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 6. นางสาวธราภรณ์   ศิร ิ        ครูผู้ชว่ย           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

    16. คณะกรรมการฝ่ายมุฑิตาจิต มีหน้ำที่ ท ำหนังสือเรียนเชิญครูเก่ำ ครูอำวุโสโรงเรียนวังทองพิทยำคม จัดเตรียม
พิธีแสดงมุฑิตำจิต จัดเตรียมดอกไม้ พวงมำลัย ตำมจ ำนวนครูเก่ำ ครูอำวุโสที่ตอบรับเข้ำร่วมงำน เพื่อมอบให้ผู้ร่วมงำน
แสดงมุฑิตำจิต จ ำนวน 300 ดอก เตรียมที่นั่ง ของที่ระลึก ดูแลควำมเรียบร้อยและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

1. นำยสุนทร  มนตรี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงประนอม  วิชัยดิษฐ์ ครชู ำนำญกำรพิเศษ รองประธำน 
3. นำงสำวพัชร ี  เกิดดี  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
4. นำยวัลลภ  มำนักฆ้อง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
5. นำยอมรพันธุ์  ช่ำงน้อย  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
6.นำงสอยดำว   สุทธิ  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
7.นำงเรืองไรสิริ  เศียรสมำน ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
8. นำงสำวนันทวัน บุญศรี  ลูกจ้ำงชั่วครำว  กรรมกำร 
9. นำงสำวสุขิตตำ   ดำรำยิ้มฤทธิ์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำร 
10. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน     กรรมกำร 
11. นำยอำทิตย์  ตันติวงศ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
12. นางมัณฑนา       ศรีค าภา  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

      17. คณะกรรมการด าเนินการทอดผ้าป่า งาน “63 ปี คืนสู่เหย้า ชาวเขียว-ขาว” มีหน้ำที่ จัดเตรียมกระถำง
ผ้ำป่ำ ไม้ผ้ำป่ำ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำพิธีทอดผ้ำป่ำ นิมนต์ รับ-ส่ง พระสงฆ์ท ำพิธีทอดผ้ำป่ำ ก่อนเวลำทอดผ้ำป่ำ   
เวลำ 20.00 น. เตรียมผู้กล่ำวค ำอำรำธนำธรรมพระสงฆ์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
 1. นำยอำทิตย์  ตันติวงศ์  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงธนภัทร        สร้อยเพ็ช ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยก้องเกียรติ      กล่อมแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 4. นำงพจมำน     สุปิ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 5. นำงกำญจนำ    จันทร์บุญนำค ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 6. นำงชมนำด      โฆษิตคณิน คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 7. นำยสุขสรรค์   ทัดทอง  พนักงานราชการ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

     18. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดแข่งขันกีฬาและเครื่องเสียง งานกีฬาสานสัมพันธ์ ศิษย์เก่า-ครู-ศิษย์
ปัจจุบัน มีหน้ำที ่จัดเตรียมสถำนที่ อุปกรณ์กีฬำฟุตบอล (ชำย) กีฬำแชร์บอล(หญิง)  ให้ครบ พร้อมด้วยเครื่องเสียง ไมค์ 
ล ำโพง อุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้น ยำสำมัญประจ ำบ้ำน  น้ ำดื่ม  ติดต่อประสำนนักกีฬำร่วมท ำกำรแข่งขัน กรรมกำร
ตัดสินกำรแข่งกัน และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  ในวันอำทิตย์ ที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ให้พร้อมก่อนเวลำ  13.00 น. เปน็
ต้นไป ประกอบด้วย 
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 1. นำยพินิจ  วัฒนบุตร ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยเสนำะ  แก้วคุ้ม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 3. นำยจิรวัฒน ์  บุญโปร่ง  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 4. นำยพิเชฐ  พรมอ้ำย พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
 5. นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู     กรรมกำร 
 6. นำงสำวจุฑำมณี   คชสำร    ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 7. นำยจีรพันธ์    เนำวโชต ิ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 8. นำยอโนทัย    เจริญยิ่ง  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

      ๑9. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  มีหน้ำที่  สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมทอดผ้ำป่ำ แล้วสรุป
รำยงำนผู้บริหำรต่อไป ประกอบด้วย 
          ๑. นำงสอยดำว  สุทธิ  ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร       
          ๒. นำงเสำวนีย ์  ปรีชำนนท์ ครชู ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร  
 ๓. นำงกำญจนำ  จันทร์บุญนำค ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 4. นำยชุติพนธ์    ไชยเวช  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
          ๔. นำยปวีร์ปรัชญ ์  ปู่ซึ้ง  ครชู ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          ๕. นำงสำวเกษฎำ           โยธิน  ครผูู้ช่วย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
              ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่  ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ  เพ่ือบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรต่อไป 
                             ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนี ้เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 2  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                      
 
 
 

(นำยอมร  อ่อนสี) 
                                                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังทองพิทยำคม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


