
 
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม 

ที่  30 / ๒๕๖3 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 

และงาน “63 ปี คืนสู่เหย้า ชาวเขียว-ขาว” (เพ่ิมเติม) 
 
  ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า เครือข่าย
ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวังทองพิทยาคม กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
และงาน ๖๓ ปี คืนสู่เหย้า ชาวเขียว – ขาว ประจำปี ๒๕๖3 ของโรงเรียนวังทองพิทยาคม ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ ๙ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ภาคเช้าเวลา 08.00 น. พิธีบวงสรวง ทำบุญเลี้ยงพระ รับประทานอาหารร่วมกัน ภาคบ่าย     
เวลา 13.00 น. แข่งขัน กีฬา และเวลา ๑๘.๐๐ น. งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม อำเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก นั้น  
  เพื ่อให้กิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙       
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
เพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
  1. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประดับตกแต่งสถานที่ ระบไฟฟ้า แสง สี เสียง มีหน้าที่ ดำเนินการ
จัดเตรียมสถานที่ เวทีบริเวณสนามด้านหน้าโรงเรียนโดยใช้บริเวณสนามวอลเลย์บอลโรงเรียน เตรียมทำความสะอาด
ห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณโรงเรียน ประดับตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ซุ้มถ่ายภาพ ทางเข้างาน จัดสถานที่ถ่ายรูป 
ตกแต่งดอกไม้บนเวที สถานที่ต่าง ๆ ในงานให้สวยงาม ป้ายบอกทาง สถานที่ในโรงเรียนความพร้อมของระบบไฟฟ้า
การจัดงาน ทางเข้างาน แสงสว่างทางเดินมายังจุดงานสังสรรค์ ลานจอดรถ จุดต่าง ๆ ให้พร้อม ในงานและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
  1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
  2. นายเสนาะ  แก้วคุ้ม  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3. ว่าที่ ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นางวีณา  ชิณวงค์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  5. นายพินิจ  วัฒนบุตร ครูชำนาญการ  กรรมการ 
  6. นางสาวพัชรี  เกิดด ี  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
  7. นายจิรวัฒน์  บุญโปร่ง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
  8. นายจีรพันธ์  เนาวโชติ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  9. นายอโณทัย  เจริญยิ่ง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  10. นายเสงี่ยม  มั่นชาวนา นักการ   กรรมการ 
  11. นายไว  นาคอินทร์ คนสวน   กรรมการ 
  12. นายพล  ปรั่งกลาง คนสวน   กรรมการ 

      /13. นายสีไพ... 
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  13. นายสีไพ  สุรินทร์  ยาม   กรรมการ 
  14. นางพัชรนารี อ่อนอุปถัมภ์ แม่บ้าน   กรรมการ 
  15. นางสำเรียง  พุดสอยดาว แม่บ้าน   กรรมการ 
  16. นางยุพิน  อินทร์สิทธิ์ แม่บ้าน   กรรมการ 
  17. นางประภาสี พรหมรุ่ง  แม่บ้าน   กรรมการ 
  18. นางอุษา  คล้ายลักษณ ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  19. นางสาวธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์ คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  20. นางสาวอนุสรา อยู่ศิริ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  21. นางสาวจุฑามณี คชสาร  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  22. นายยศวริศ  มานักฆ้อง ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  23. นายพิเชฐ  พรมอ้าย  พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            

  ให้ผู้ที่ไดร้ับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชน์ต่อ
ทางราชการต่อไป  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  31  มกราคม  2563 
 
 

(นายอมร  อ่อนสี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กำหนดการ 

การต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
 

เวลา กิจกรรม/ขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00- 
1๑.๓0  น. 

คณะเดินทางมาถึง จอดรถหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวร 
คณะต้อนรับ ติดเข็มกลัดดอกไม้ต้อนรับ  
ประกาศต้อนรับ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ 
ไหว้ศาลสมเด็จพระนเรศวร 
เยี่ยมชมห้องสมุด 
ถ่ายภาพมุมย้อนยุค /ชิงช้า/ภาพสามมิติหอประชุม 
เยี่ยมชมสนามกีฬา บาส ปิงปอง ไก่ป่า สระว่ายน้ำ  
เยี่ยมชมห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาคาร ๒ ห้องคณิตฯ วิทย์ ฯลฯ 
เข้ารับรองห้องเนินคลี 
พิธีการห้องเนินคลี 
ดร.อมร อ่อนสี กล่าวต้อนรับ 
การแสดงต้อนรับ  
  - รำอวยพร 
  - เพลงคุณธรรม 
  - สภานักเรียน 
รับประทานอาหารว่าง 
ดร.อมร อ่อนสี แนะนำบุคลากรที่ร่วมต้อนรับ และชม VTR โรงเรียนวังทอง
พิทยาคม 
ชมวิดีทัศน์หลักการทรงงาน รูปแบบการศึกษาต่างๆ  
ผู้เข้ารับการอบรม แนะนำตนเอง 
ดร.อมร นำเสนอ Model การบริหารและภาพความสำเร็จของโรงเรียน 
กลุ่มงบประมาณ/แผนงาน นำเสนอ 
  -ครูวรนุช/ครูสอยดาว 
ตัวแทนผู้ศึกษาดูงานกล่าวขอบคุณ 
เยี่ยมชมภาพ 3 มิติ อาคาร 3 

11.30 – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านผัดไทย 
เล่นดนตรีโฟล์คซอง 

 


