
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยำคม 

ที่ ๑๑๘ / ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หวั  
................................................................................. 

        ด้วยโรงเรียนวังทองพิทยำคม ก ำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยูห่ัว  ประจ ำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๓  ระหว่ำงเวลำ ๐๗.๕๐ - ๐๙.๑๕น.  ณ 
สนำมหน้ำเสำธงโรงเรียนวังทองพิทยำคมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงควำมจงรักภักดีและน้อมร ำลึกถึงพระเกียรติคุณ       
ที่มีต่อพสกนิกรชำวไทย  เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่ำวด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และคณะกรรมกำรสภำนักเรียน  รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 

     ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนให้กิจกรรม
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นำยอมร  อ่อนสี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒ นำยสุนทร มนตรี ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
 ๑.๓ นำยศักดิ์ศรี กลัดปรี ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
 ๑.๔ นำงประนอม วิชัยดิษฐ์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
 ๑.๕ นำยก้องเกียรติ กล่อมแก้ว หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน กรรมกำร 
 ๑.๖ นำงวรนุช ทองเพชร หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ กรรมกำร 
 ๑.๗ นำงสำวสุกัญญำ แดงเรือง หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป กรรมกำร 
 ๑.๘ นำงพัชรำภรณ์ วรบุตร หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 
 ๑.๙ นำยอำทิตย์ ตันติวงศ์ หัวหน้ำงำนส่งเสริมประชำธิปไตย กรรมกำร 
 ๑.๑๐นำงอุษำ         คล้ำยลกัษณ์ หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑.๑๑ นำงลักษณำ เหล่ำอินทร์ ผู้ช่วยงำนส่งเสริมประชำธิปไตย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  

     ๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่มีหน้ำที่จัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับจัดกิจกรรมหน้ำเสำธงให้มีควำมพร้อมเช่น 
จัดตั้งพระบรมฉำยำลักษณ์โต๊ะหมู่บูชำ เป็นต้น 
  ๒.๑นำยศักดิ์ชัย     ศิริวรรณ  ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำยวัลลภ    มำนักฆ้อง  ครูช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๓ นำยยศวริศ มำนักฆ้อง  ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
 ๒.๔ นำยจีรพันธ์   เนำวโชติ                 ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
 ๒.๕ นำยอโนทัย     เจริญยิ่ง  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร   
 ๒.๕ ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น       กรรมกำร 



 ๒.๖ นิสิตฝึกประสบกำรณ์ทุกท่ำน      กรรมกำร 
 ๒.๗ คณะกรรมกำรสภำนักเรียน      กรรมกำร 
 ๒.๙ นำยสุขสรรค์     ทัดทอง  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

      ๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งเวทีและสถานที่ใช้จัดกิจกรรม (สนามหน้าเสาธง)  มีหน้ำที่จัด ประดับ ตกแต่ง 
บริเวณจัดกิจกรรมและเวทีให้สวยงำม จัดดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชำ ภำพพระบรมฉำยำลักษณ์ เตรียมพำนพุ่ม แจกัน
ดอกไม้ เทียนแพ และจัดเตรียมกรวยดอกไม้เปิดถวำย ประดับธงชำติ ธงเฉลิมพระเกียรติ แท่นกล่ำว ๒ แท่น และอ่ืนๆ
ตำมควำมเหมำะสม ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นำงชมนภัส        จั่นฤทธิ์          ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 ๓.๒นำงพจมำน     สุป ิ ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.๓นำงมัณฑนำ     ศรีค ำภำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๓.๔นำงมัณฑนำ         นำคยิ้ม ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๓.๕ นำงกำญจนำ       จันทร์บุญนำค ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๓.๖ นำงสำวพัชร ี     เกิดด ี ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 ๓.๗. นำงสำวธัญญลักษณ์  เทพสุวรรณ์ คร ู กรรมกำร 
 ๓.๘นำงอุทัยวรรณ       ภู่ประดิษฐ์ คร ู กรรมกำร 
 ๓.๙ นำงสำวณัฐวรรณ   เล็กอุทัย ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๓.๑๐ นำงสำวจุฑำมณี  คชสำร ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๓.๑๑นำงสำวธรำภรณ์ศิร ิ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๓.๑๒นำงสำวอนุสรำ    อยู่ศิริ     ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
 ๓.๑๓นำงอุษำ            คล้ำยลักษณ์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 ๓.๑๔นำงลออ      เตียวตระกูล ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๔. คณะกรรมการการฝ่ายพิธีการมีหน้ำทีก่ ำหนดพิธีตำมข้ันตอนและเตรียมค ำกล่ำวถวำยพระพร 
 ๔.๑ นำงสำวสุกัญญำ   แดงเรือง            ครชู ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒นำงกรเกล้ำ   มนตรี ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๔.๓ นำงสำวพรพิมล   เลิศปรีชำกมล ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๔.๔นำงชมนำด   โฆษิตคณิน ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๔.๕ นำงธนภัทร   สร้อยเพ็ชร ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
 ๔.๖นำยปวีร์ปรัชญ ์   ปู่ซึ้ง คร ู กรรมกำร 
          ๔.๗ นำยจิรวัฒน ์   บุญโปร่ง ครชู ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมเครื่องเสียง  มีหน้ำที่จัดเตรียม ติดตั้ง ควบคุม ดูแลกำรใช้เครื่องเสียงในวันจัดกิจกรรม  
วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎำคม  ๒๕๖๓ เวลำ เวลำ ๐๗.๕๐ น.–๐๙.๑๕น. ประสำนงำนเตรียมเพลงและควบคุมกำรเปิดเพลง
บรรเลง ที่ใช้ในพิธีตำมขั้นตอน  ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นำยเสนำะ แก้วคุ้ม            ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 ๕.๒ นำยจิรวัฒน ์ บุญโปร่ง      ครูช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
 



 ๕.๓ คณะกรรมกำรสภำนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ กรรมกำร 
 ๕.๔ นำยพิเชฐ   พรมอ้ำย            พนักงำนรำชกำร                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  มีหน้ำที่ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประชำสัมพันธ์ในกำร
จัดกิจกรรม และบันทึกภำพให้ครอบคลุมกิจกรรม ประกอบด้วย 

 ๖.๑ นำยพิเชฐ         พรมอ้ำย            พนักงำนรำชกำร ประธำนกรรมกำร 
 ๖.๒ นำงสำวเกษฎำ โยธิน ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๖.๓ นำงสำวชนิดำ    จันทร์มำ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
 ๖.๔ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  กรรมกำร 

  ๖.๕ นำยปวีร์ปรัชญ์  ปู่ซึ้ง  คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 ๗. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนมีหน้ำที่เรียกจัดแถวและควบคุมดูแลนักเรียนพร้อมก ำกับดูแลให้นักเรียน 
เขำ้ร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
      ๗.๑ นำยก้องเกียรติ  กล่อมแก้ว              ครชู ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 ๗.๒ นำยศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ ครชู ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
 ๗.๓ นำงประนอม    วิชัยดิษฐ์ ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๗.๔ นำงทิพย์วรรณ  คงเนตร ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๗.๕ นำยอำทิตย์   ตันติวงศ์ ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
 ๗.๖ ครูที่ปรึกษำทุกห้องเรียน   กรรมกำร 
 ๗.๗ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู    กรรมกำร 
 ๗.๘ คณะกรรมกำรสภำนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ กรรมกำร 
  ๗.๙นำงมัณฑนำ   ศรีค ำภำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

     ๘. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู   มีหน้ำที่ออกแบบประเมินผลในกำรจัด 
กิจกรรม ส ำรวจข้อมูล รวบรวมแบบประเมิน และสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมเป็นรูปเล่ม  ประกอบด้วย  

 ๘.๑ นำงอุษำ  คล้ำยลักษณ์ ครชู ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
 ๘.๒ นำงสอยดำว       สุทธิ                 ครชู ำนำญกำร กรรมกำร  
 ๘.๓ นำงลักษณำ  เหล่ำอินทร์    ครูช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 ทั้งนี้ ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ เพื่อบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร และบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่อไป  

  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ  วันที่  ๒๒ กรกฎำคม    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

 

                                                           (นำยอมร   อ่อนสี) 

                                                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังทองพิทยำคม 



 

 

ก าหนดการ 

กิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันศุกร์ ที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ๐๗.๕๐-๐๘.๑๕  น. - คณะครู นักเรียน เข้ำแถวพร้อมกันที่สนำมหน้ำเสำธง 

                (กิจกรรมร้องเพลงชำติ ไหว้พระ สวดมนต์) 

 ๐๘.๑๕-๐๙-๑๕ น. - พิธีกรเรียนเชิญประธำนในพิธี ถวำยค ำนับหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ 

    - ประธำนในพิธี ถวำยเครื่องรำชสักกำระ พำนพุ่มทอง – พุ่มเงิน 

                                          - เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวำยค ำนับหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ 

          - ประธำนในพิธีกล่ำวอำศิรวำทถวำยสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่ำวน ำถวำยพระพร 

            ชัยมงคลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

- ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี 

- ประธำนในพิธี น ำร้องเพลงสดุดีจอมรำชำ (ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงโดยพร้อมเพรียงกัน) 

- ประธำนในพิธี กล่ำวน ำ “ทรงพระเจริญ” ๓ ครั้ง  

- ประธำนในพิธี ลงนำมถวำยพระพรสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในสมุดลงนำมถวำยพระพร
ชัยมงคลตำมล ำดับ 

- ประธำนในพิธีและผู้ร่วมพิธีร่วมกันถ่ำยภำพ 

- ผู้ร่วมพิธี ลงนำมถวำยพระพรลงนำมถวำยพระพรสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว                                    
ในสมุดลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลตำมล ำดับ 

- เสร็จพิธี 

หมายเหตุ  - ครูแต่งกำยชุดผ้ำไทยโทนสีเหลือง หรือชุดสุภำพโทนสีเหลือง  / นักเรียนแต่งกำยชุดนักเรียน 

                         - เวลำ / กิจกรรม อำจปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

 


