
 

 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยำคม 
ท่ี  ๕๓/๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
………………………………………………… 

   เนื่องด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวังทองพิทยาคม จะ
ด าเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ ในวันท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพื่อใหก้ิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการ 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมอบหมายให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้  

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายอมร อ่อนสี      ผู้อ านวยการ       ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายสุนทร  มนตรี      ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี      ผู้ช่วยผู้อ านวยการ       กรรมการ 
 ๑.๔ นางประนอม  วิชัยดิษฐ์      หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล       กรรมการ 
 ๑.๕ นายก้องเกียรติ  กล่อมแก้ว      หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 ๑.๖ นางวรนุช  ทองเพชร     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
 ๑.๗ นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป       กรรมการ 
 ๑.๘ นางพัชราภรณ์  วรบุตร     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
 ๑.๙ นายอมรพันธุ์ ช่างน้อย     หัวหน้างานแนะแนว       กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๐ นายอาทิตย์ ตันติวงศ์     หัวหน้างานสภานักเรียน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๑ นางลักษณา เหล่าอินทร์     หัวหน้างานกิจกรรม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๒ นางสาวพนิดา  นิลดี      เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวกและประสานงานท่ัวไปในการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยดี 

 
 
 
 
 
 



 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ     หัวหน้าระดับช้ัน ม.๕      ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี     ครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.๕.๒       รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นางรติการ การะเกตุ     ครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.๕.๑       กรรมการ 
 ๒.๔ นางเรืองไรสิริ เศียรสมาน     ครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.๕.๑       กรรมการ 
 ๒.๕ นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมล     ครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.๕.๒       กรรมการ   
 ๒.๖ นางชมนาด โฆษิตคณิน     ครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.๕.๓    กรรมการ   
 ๒.๗ นางวรนุช ทองเพชร      ครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.๕.๕  กรรมการ   
 ๒.๘ นางวีณา ชิณวงค์     ครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.๕.๕  กรรมการ 
 ๒.๙ นายพินิจ วัฒนบุตร     ครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.๑.๒  กรรมการ 
 ๒.๑๐ ว่าท่ีร้อยตรีสมพล ศรีผ้ึง     ครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.๔.๒  กรรมการ 
 ๒.๑๑ นายจีรพันธ์ เนาวโชติ     ครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.๔.๔  กรรมการ 
 ๒.๑๒ นายยศวริศ มานักฆ้อง     ครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.๓.๔  กรรมการ 
 ๒.๑๓ นายอโนทัย เจริญยิ่ง     ครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.๒.๔  กรรมการ 
 ๒.๑๔ นิสิตและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒.๑๕ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ และสภานักเรียน  กรรมการ 
 ๒.๑๖ นางสาวกุลประภัสสร์ วงศ์ใหญ่     ครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.๕.๔  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่  ๑) จัดเตรียมสถานท่ีบริเวณท่ีใช้จัดกิจกรรมติดป้ายเพื่อใช้ในกิจกรรม 
๒) จัดเตรียมโต๊ะ-เก้าอี้ ส าหรับครูและนักเรียน ในพิธีมอบประกาศนียบัตร 

  ๓) จัดเตรียมท่ีนั่งส าหรับครูและนักเรียนนัง่รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  
  ๔) เป็นท่ีปรึกษานักเรียนในการจัดซุ้มแสดงความยินดี 
  ๕) อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย และจัดเก็บอุปกรณ์และดูแลความเรียบร้อยหลังเสร็จส้ินกิจกรรม 
๓. ฝ่ำยประดับตกแต่ง ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นางชมนภัส จ่ันฤทธิ์     ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางพจมาน สุปิ     ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓.๓ นางทิพย์วรรณ คงเนตร     ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๔ นางสาวพัชรี เกิดดี     ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๕ นางสาวธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๖ นางสาวอนุสรา อยู่ศิริ     ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๓.๗ นางสาวธราภรณ์ ศิริ     ครูผู้ช่วย  กรรมการ  
 ๓.๘ นางสาวจุฑามณี คชสาร     ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๓.๙ นางอุษา คล้ายลักษณ์     ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที่  ประดับตกแต่งเวทีให้สวยงาม และจัดเตรียมกลัดดอกไม้ติดติดอกนักเรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ ท่ีเข้า
รับประกาศนียบัตรให้สภานักเรียน 



 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นายเสนาะ แก้วคุ้ม     ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางสาวชนิดา จันทร์มา      ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
 ๔.๓ นายพิเชฐ พรมอ้าย     พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๔.๔ นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์      ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ ๑) จัดเตรียมและควบคุมเครื่องเสียง พร้อมไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 
  ๒) บันทึกภาพตลอดกิจกรรม พร้อมส่งรูปให้ฝ่ายสรุปกิจกรรม 
  ๓) จัดเก็บอุปกรณ์และดูแลความเรียบร้อยหลังเสร็จส้ินกิจกรรม 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมประกำศนียบัตร  ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นางพัชราภรณ์ วรบุตร     ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นายเอกชัย สุริเย     ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓ นายวัลลภ มานักฆ้อง     ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๕.๔ นางรติการ การะเกตุ     ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๕.๕ นางสาวอนุสรา อยู่ศิริ     ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๕.๖ นางสาววาสินี รอดสัมฤทธิ์     นิสิตฝึกประสบการณ์  กรรมการ  
 ๕.๗ นางสาววิลาสินี สุวรรณศรี     นิสิตฝึกประสบการณ์  กรรมการ  
 ๕.๘ นางสาวสุฎารัตน์ สมภาร     นิสิตฝึกประสบการณ์  กรรมการ  
 ๕.๙ นายพุฒิพงษ์ อ่อนเขียว     นิสิตฝึกประสบการณ์  กรรมการ  
 ๕.๑๐ นางกาญจนา จันทร์บุญนาค ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ๑) จัดเตรียมประกาศนียบัตรส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ จัดเรียงล าดับ 
                         ตามรายช่ือ 

      ๒) เตรียมบุคลากรเชิญประกาศนียบัตรในพิธีมอบ 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นายก้องเกียรติ  กล่อมแก้ว     ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นายอาทิตย์ ตันติวงศ์     ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓ นางมัณฑนา ศรีค าภา     ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖.๔ นายเอกชัย สุริเย     ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖.๕ นางกาญจนา จันทร์บุญนาค     ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖.๖ นางสาวสุกัญญา แดงเรือง     ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๖.๗ นายปวีร์ปรัชญ์ ปู่ซึ้ง     ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๖.๘ นางสาวเกษฎา โยธิน     ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๖.๙ นายชุติพนธ์ ไชยเวช      ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๖.๑๐ นางสาวณัฐวรรณ เล็กอุทัย     ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๖.๑๑ นางลักษณา เหล่าอินทร์     ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 



 

 หน้ำที่ จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดกิจกรรม ช้ีแจงล าดับขั้นตอนการมอบประกาศนียบัตรในการ
ฝึกซ้อม และรับจริง พร้อมท้ังเป็นผู้ด าเนินรายการจนเสร็จส้ินกิจกรรม  
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมพิธีรับประกำศนียบัตร และควบคุมนักเรียน  ประกอบด้วย 
 ๗.๑ นางพัชราภรณ์ วรบุตร            ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายเอกชัย สุริเย            ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๓ นายวัลลภ มานักฆ้อง            ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๗.๔ นางรติการ การะเกตุ            ครู  กรรมการ 
 ๗.๕ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน ม.๓/๑ 
  ๗.๕.๑ นายเสนาะ แก้วคุ้ม             ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๗.๕.๒ นางสาวอนุสรา อยู่ศิริ             ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๗.๖ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน ม.๓/๒ 
  ๗.๖.๑ นายจิรวัฒน์ บุญโปรง่             ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๗.๖.๒ นางสาวธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๗.๗ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน ม.๓/๓ 
  ๗.๗.๑ นางพจมาน สุปิ             ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๘ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน ม.๓/๔ 
  ๗.๘.๑ นายชุติพนธ์ ไชยเวช             ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  ๗.๘.๒ นายยศวริศ มานักฆ้อง             ครูอัตราจ้างวิกฤต  กรรมการ 
 ๗.๙ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน ม.๓/๕ 
  ๗.๙.๑ นางประนอม วิชัยดิษฐ์             ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๗.๙.๒ นายสุขสรรค์ ทัดทอง             พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๗.๑๐ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน ม.๖/๑ 
  ๗.๑๐.๑ นางสาวพัชรี เกิดดี            ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๗.๑๐.๒ นางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง            ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๗.๑๑ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน ม.๖/๒ 
  ๗.๑๑.๑ นางมัณฑนา นาคยิ้ม             ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๗.๑๑.๒ นางสาวสุกัญญา แดงเรือง        ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๗.๑๒ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน ม.๖/๓ 
  ๗.๑๒.๑ นางกรเกล้า มนตรี            ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๗.๑๒.๒ นายพรอนนัต์ ธนธรรมพิทักษ์    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๑๓ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน ม.๖/๔ 
  ๗.๑๓.๑ นางสาวจุฑามณี คชสาร           ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๗.๑๔ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน ม.๖/๕ 
  ๗.๑๔.๑ นายอมรพันธุ์ ช่างน้อย             ครูช านาญการ  กรรมการ 



 

 ๗.๑๕ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน ม.๖/๖ 
  ๗.๑๖.๑ นายอาทิตย์ ตันติวงศ์     ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๗.๑๗ นางกาญจนา จันทร์บุญนาค     ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ๑) ควบคุมดูแลนักเรียนในการฝึกซ้อมรับประกาศนียบัตร และจัดนักเรียนนั่งตามล าดับ 
  ๒) ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนระดับช้ัน ม.๓ และ ม.๖ ในระหว่างการด าเนินกิจกรรม
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 ๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน  ประกอบด้วย 

  ๘.๑ นางลออ เตียวตระกูล     ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๘.๒ นางธนภัทร สร้อยเพ็ช     ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๘.๓ นางสาวดวงเดือน ทองจีน     ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๘.๔ นางสอยดาว สุทธิ     ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๘.๕ นางเสาวนีย์ ปรีชานนท์     ครู  กรรมการ 
  ๘.๖ นางอรอุมา บุญโปร่ง     ครู  กรรมการ 
  ๘.๗ นางสาวสุขิตตา ดารายิ้มฤทธิ์   เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 
  ๘.๘ นางสาวนันทวัน บุญศร ี     ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
  ๘.๙ นางอุทัยวรรณ ภู่ประดิษฐ์     ครู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ๑) จัดเตรียมแบบลงทะเบียนท่ีเข้ารับประกาศนียบัตรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
  ๒) ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายพิธีการส าหรับรายช่ือนักเรียนท่ีจะเข้ารับประกาศนียบัตร 
 ๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุป ประเมินผลและรำยงำน ประกอบด้วย 

  ๙.๑ นางพัชราภรณ์ วรบุตร     ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๙.๒ นายก้องเกียรติ  กล่อมแก้ว     ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๙.๓ นายอมรพันธุ์ ช่างน้อย     ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๙.๔ นางสาวพนิดา  นิลดี      ครูช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
  หน้ำที่ สรุป ประเมินผลและรายงานกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีกับ
ทางราชการต่อไป 

          ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

       ( นายอมร อ่อนสี ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม 



 

 
 

 

รำยกำรข้ันตอนกำรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ                                                                                                
นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562                                                                                                           

วันท่ี 3 มีนาคม  พ.ศ. 2563  โรงเรียนวังทองพิทยาคม                                    
 ............................................................ 

07.50 – 08.20 น. – นักเรียนเข้าแถวท ากิจกรรมหน้าเสาธง (แถว ม.3 และ ม.6เข้าแถวอยู่กึ่งกลางหน้าเสาธง  
โดยมี ม.4-5 และ ม.1-2 ขนาบซ้ายขวาของแถว ม.3 และ ม.6) 

         – ปฏิบัติกิจกรรมเคารพธงชาติ และไหว้พระสวดมนต์ นักเรียนทุกคนประนมมือไหว้                  
          (จะมีตัวแทนนักเรียน ม.6 ยืนบูชาและถวายพวงมาลัยกรดอกไม้สดแด่พระพุทธตัวแทน ม.3 ถวาย 

พวงมาลัยกรแด่พระพรหม ตัวแทน ม.3 ถวายมาลัยกรแด่ตายายและตัวแทน ม.6 ถวายมาลัยกร 

แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สุทธิพงษ์น ากล่าวค าถวายนักเรียนว่าตาม) นักเรียนตัวแทน 

แต่ละท่ีเมื่อเสร็จท่ีตัวเองก็วิ่งกลับเข้าแถวช้ันของตัวเอง)   
08.20 – 08.40 น.   – กิจกรรมบูมโรงเรียน นักเรียนแถว ม.4-5 และ ม.1-2 อ้อมหน้าอ้อมหลังล้อมรอบนักเรียน ม.3 

และ ม.6 คลอด้วยเสียงเพลงมาร์ชโรงเรียนแล้วแผ่วเบาลง เสียงบูมดังข้ึน 

– เสร็จจากบูมนักเรียน ม.4-5และ 1-2 เดินแถวไปตามสองข้างถนนสู่หอประชุม แล้วม.3 และ  
ม.6 จึงค่อยเดินเป็นแถวผ่านนักเรียนสองข้างทางท่ีปรบมือ/ร้องเพลงให้  

                             – ม.3 และ ม.6 ลอดซุ้มธงโรงเรียนในหอประชุมเดินเข้าน่ังตามผังท่ีฝ่ายวิชาการก าหนดไว้   
09.00 – 10.30 น.    – ผู้ช่วยผู้อ านวยการกล่าวรายงาน 

– ตัวแทนนักเรียน ม.6 น าพานธูปเทียนแพบูชาครูมอบแด่ท่านผู้อ านวยการ (แล้วสภาฯ น าพาน 

ไปวางท่ีโต๊ะหมู่บูชา)  
                             – ผู้อ านวยการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ม.3 และ ม.6 

                             – ผู้อ านวยการกล่าวให้โอวาทและอวยพร 

   – ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึกและขมาพี่ท่ีจบการศึกษา 

                             – ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จพิธีการ   
        – นักเรียนน าด้ายผูกแขนไปขอพรครูตามอัธยาศัย (สภาเตรียมด้ายผูกแขนใส่พานทองวางไว้ 

   ให้ตามจุดต่างๆ) 
10.30 – 11.30 น.   – สภานักเรียนเก็บเก้าอี้ เคลียร์สถานท่ี ให้โต๊ะจีนอาหารลงต้ัง   

        – นักเรียน ม.3 และ ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมซุ้มแสดงความยินดีท่ีน้องๆจัดไว้ ถ่ายรูป บูม และอื่นๆ   
11.30 เป็นต้นไป       – นักเรียน ม.3 และ ม.6 เข้าร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนในหอประชุม ชมวิดีทัศน์ และ 

               ดนตรี กิจกรรมบันเทิงต่างๆ ท่ีจัดให้ จนเสร็จสิ้นกิจกรรมเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ   
-----------------------------------------------------------   

หมำยเหตุ   เวลาและกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
 


