
 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยำคม 
ที ่ ๑๒๓ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชำติ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

......................................................... ........................ 
              ด้วยโรงเรียนวังทองพิทยำคม  ได้ก ำหนดจัด กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษำ   สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  
พระบรมรำชินีนำถพระบรมรำชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชำติ   ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ในวันอังคำร ที่  ๑๑  สิงหำคม  
๒๕๖๓   เวลำ ๐๘.๐๐ น.– ๑๐.๑๕ น.  ณ หอประชุมโรงเรียนวังทองพิทยำคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงควำม                      
จงรักภักดีและน้อม ร ำลึกพระเกียรติคุณที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชำวไทย  
               อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร                 
พ.ศ.๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนวังทองพิทยำคม ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเฉลิมเฉลิมพระชนมพรรษำ                
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชำติ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  
ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที ่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนให้กิจกรรมด ำเนิน  
ไปด้วยควำมเรียบร้อย 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 นำงลักษณำ      เหล่ำอินทร์ หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑.๑๐ นำงอุษำ        คล้ำยลกัษณ์  ผู้ช่วยงำนกิจกรรมนักเรียน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑.๑๑ นำยอำทิตย์     ตันติวงศ์      หัวหน้ำงำนคุณธรรมจริยธรรม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑.๑๒ นำยสุขสรรค์    ทัดทอง       ผูช้่วยงำนคุณธรรมจริยธรรม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่มีหน้าที ่ ท ำควำมสะอำดหอประชุม จัดต้ังโต๊ะถวำยเครื่องรำชสักกำระ ติดต้ังภำพ

พระบรมสำทิสลักษณ์  จัดโต๊ะส ำหรับใส่บำตรอำหำรแห้ง จ ำนวนพระสงฆ์  ๙ รูป ลำนข้ำงหอประชุม  จดัเก้ำอ้ีส ำหรับครู เข้ำ
ร่วมกิจกรรมให้เพียงพอ  ประกอบด้วย  
            ๑. นำยศักดิ์ชัย ศิริวรรณ     ครชู ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
           ๒. นำยวัลลภ          มำนักฆ้อง     ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
           ๓. นำยเอกชัย         สุริเย     ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
           ๔. นำยชุติพนธ์        ไชยเวช          ครูผู้ช่วย                                กรรมกำร 
           ๕. นำยสุขสรรค์       ทัดทอง     พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 
           ๖. นำยจีรพันธ์        เนำวโชต ิ     ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
           ๗. นำยยศวริศ        มำนักฆ้อง     ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร  
           ๘. นำยอโนทัย        เจริญยิ่ง     ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร  
           ๙. นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  กรรมกำร 
           ๑๐. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน   กรรมกำร 
           ๑๑. นำงลักษณำ    เหล่ำอินทร์        ครชู ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
      ๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งเวทีและสถานที่ มีหน้าที่  จัดประดับตกแต่งเวที  โต๊ะถวำยเครื่องรำชสักกำระ    
ภำพพระบรมสำทิสลักษณ์ กระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ประดับธงชำติ ธงเฉลิมพระเกียรติ  และจุดลงนำมถวำยพระพร         
โต๊ะรับแขก ให้สวยงำมตำมควำมเหมำะสม ประกอบด้วย 
 ๑. นำงชมนภัส  จั่นฤทธิ์           ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงพจมำน   สุปิ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ    รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงกำญจนำ   จันทร์บุญนำค  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำงมัณฑนำ    นำคยิม้            ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร   

          ๕. นำงสำวพัชรี             เกิดดี                 ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 
          ๖. นำงสำวธัญญำลักษณ์ เทพสุวรรณ์           ครู    กรรมกำร 
          ๗. นำงอุทัยวรรณ          ภู่ประดิษฐ์           ครู    กรรมกำร    
          ๘. นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู                                                               กรรมกำร 

๙. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน                                       กรรมกำร 
          ๑๐. นำงอุษำ               คล้ำยลักษณ ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๒.๓  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ   มีหน้าที ่  ก ำหนด วำงแผนขั้นตอนพิธีกำร พิธีถวำยพระพร เพ่ือถวำยเป็นพระรำช
กุศลและกิจกรรมต่ำงๆ จนเสร็จสิ้นพิธีกำร   ประกอบด้วย 
 ๑. นำงสำวสุกัญญำ       แดงเรือง                      ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยปวีร์ปรัชญ์         ปู่ซึง้                           คร ู  รองประธำนกรรมกำร 
          ๓. นำงลักษณำ            เหล่ำอินทร์                    ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
          ๔. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน             กรรมกำร 
          ๕. นำงสำวสุขิตตำ         ดำรำยิ้มฤทธิ์   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกรรม 
          ๖. นำยจิรวัฒน์             บุญโปร่ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร           
   
 
 
 



 

 

   ๒.๔  คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์  มีหน้าที ่  ดูแล ก ำกับขั้นตอนพิธีสงฆ์ กำรตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง  
นิมนต์พระสงฆ์ จัดรถรับ-ส่ง จัดโต๊ะหมู่บูชำ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เก่ียวกับพิธีสงฆ์ จัดเตรียมน้ ำ นม ถวำยพระ จ ำนวน ๙ รูป    
ก่อนประกอบพิธี ที่ห้องโสตฯ  และอ่ืน ๆ จนเสร็จสิ้นพิธีกำร ประกอบด้วย 
           ๑. นำยอำทิตย์           ตันติวงศ์   ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
           ๒. นำงกรเกล้ำ           มนตรี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ           รองประธำนกรรมกำร 
           ๓. นำงชมนำด           โฆษิตคณิน ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
           ๔. นำงธนภัทร           สร้อยเพ็ช  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร  
           ๕. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน      กรรมกำร 
           ๖. นำยสุขสรรค์          ทัดทอง   พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยและเลขำนุกำร               
      ๒.๕. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมเครื่องเสียง  มีหน้าที ่จัดเตรียม ติดตั้ง ควบคุม ดูแลกำรใช้เครื่องเสียงในวันจัด
กิจกรรม วันอังคำร ที่ ๑๑  สิงหำคม  ๒๕๖๓ เวลำ ๐๗.๕๐- ๑๐.๑๕ น. ประสำนงำนเตรียมเพลงและควบคุมกำรเปิดเพลง
บรรเลง ที่ใช้ประกอบพิธี ประกอบด้วย 
 ๑. นำยเสนำะ แก้วคุ้ม            ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยพรอนันต์       ธนธรรมพิทักษ์           ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  กรรมกำร 
 ๔. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน   กรรมกำร 
 ๕. นำยพิเชฐ   พรมอ้ำย            พนักงำนรำชกำร                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๒.๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  มีหน้าที ่ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประชำสัมพันธ์ในกำร
จัดกิจกรรม และบันทึกภำพให้ครอบคลุมกิจกรรม ประกอบด้วย 
 ๑. นำยพิเชฐ          พรมอ้ำย            พนักงำนรำชกำร ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยปวีร์ปรัชญ์    ปู่ซื้ง  คร ู รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน   กรรมกำร 
     ๔. นำงสำวชนิดำ  จันทรม์ำ  เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด กรรมกำร 

  ๕. นำงสำวเกษฎำ โยธิน ครูผู้ช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      ๒.๗  คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน  มีหน้าที ่   ควบคุม ดูแลนักเรียนในกำรเข้ำร่วมพิธีกำรในหอประชุมและกำร
ตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง อย่ำงเป็นระเบียบและอยู่ในควำมสงบ  ประกอบด้วย 
           ๑. นำยก้องเกียรติ      กล่อมแก้ว               ครชู ำนำญกำรพิเศษ   ประธำนกรรมกำร 
           ๒. นำงประนอม        วิชัยดิษฐ์                 ครชู ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
           ๓. นำยศักดิ์ชัย          ศิริวรรณ                 ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
           ๔. นำยอำทิตย์          ตันติวงศ ์                ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
           ๕. นำงทิพย์วรรณ      คงเนตร                  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
           ๖.  ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น   กรรมกำร 
           ๗. นำงมัณฑนำ         ศรีค ำภำ                  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      ๒.๘  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน – พัสด ุหน้าที ่จัดซื้อ จัดจ้ำงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 

๑. นำงวรนุช        ทองเพชร       ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
 ๒. นำงชมนภัส        จั่นฤทธิ์        ครูช ำนำญกำรพิเศษ             รองประธำนกรรมกำร  
 ๓. นำงสำวกุลประภัสสร์   วงศ์ใหญ่      ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร  

๔. นำงสำวรัตติกำล     ตันมิ่ง         ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๕. นำงอรอุมำ            บุญโปร่ง          ครู               กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 



 

 

    ๒.๙  คณะกรรมการฝ่ายคัดแยกข้าวสารอาหารแห้ง หน้าที่  จัดเตรียมถุงใส่ข้ำวสำรอำหำรแห้งและนัดหมำย
นิสิตฝึกประสบกำร สภำนักเรียน ในกำรขนถ่ำยข้ำวสำรอำหำรแห้ง ช่วยคัดแยกข้ำวสำรอำหำรแห้ง บรรจุถุงให้เรียบร้อยและ
ขนล ำเลียงส่งทำงวัดและบริจำคแก่นักเรียนยำกจน   ประกอบด้วย 
 ๑. นำงมัณฑนำ              ศรีค ำภำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยศักดิ์ชัย               ศิริวรรณ  ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำยชุติพนธ์     ไชยเวช  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๔.นำงสำวจุฑำมณี    คชสำร   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๕. นำยจีรพนัธ์              เนำวโชติ           ครูอัตรำจ้ำง           กรรมกำร 
๖. นำยยศวริศ     มำนักฆ้อง  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๗.นำยอโนทัย    เจริญยิ่ง                    ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๘. นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู      กรรมกำร 

          ๙. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน   กรรมกำร  
          ๑๐. นำยสุขสรรค์            ทัดทอง             พนักงำนรำชกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๒.๑๐  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที ่ ประเมินผลและสรุปรำยงำนกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถพระบรมรำชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชำติ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓   เป็นรูปเล่ม   และ
รำยงำนโรงเรียนเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม  ประกอบด้วย 
           ๑.  นำงสอยดำว             สุทธ ิ  ครูช ำนำญกำร               ประธำนกรรมกำร 
           ๒. นำงอุษำ                   คล้ำยลักษณ์    ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
           ๓.  นำงลักษณำ              เหล่ำอินทร์ ครูช ำนำญกำร               กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 
ทั้งนี ้ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรต่อไป  
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
                      

 สั่ง  ณ  วันที่   ๔    สิงหำคม    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

                                                                 ( นำยก้องเกียรติ  กล่อมแก้ว )   
                                                        ครูช ำนำญกำรพิเศษ   รักษำกำรในต ำแหน่ง 
                                                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังทองพิทยำคม 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 ก าหนดการ 
                     กิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
     พระบรมรำชินีนำถพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  วันแม่แห่งชำติ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

วันอังคำรท่ี  ๑๑  สิงหำคม  ๒๕๖๓ 
 

                      ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๐๗.๕๐ น.- ๐๘.๑๕ น.  –  คณะครูนักเรียน เข้ำแถวพร้อมกันท่ีสนำมหน้ำเสำธง 
                                  ( กิจกรรมร้องเพลงชำติ ไหว้พระ สวดมนต์ ) 
๐๘.๑๕ น. – ๐๙.๔๕ น. –  พิธีอาศิรวาท 
                              -  ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกรและนักเรียนระดับชั้น ม.ปลำย พร้อมกัน 
                                 ท่ีหอประชุมโรงเรียนวังทองพิทยำคม 
                             -  พิธีกรเรียนเชิญประธำนในพิธี  ลงนำมถวำยพระพร ในสมุดลงนำมถวำยพระพร 

 -  ประธำนในพิธี ถวำยค ำนับ หน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ 
 -  ประธำนในพิธี ถวำยเครื่องรำชสักกำระ  พำนพุ่มทอง – พุ่มเงิน 
    เปิดกรวยกระทงดอกไม้  ถวำยค ำนับหน้ำ พระบรมฉำยำลักษณ์ 

                            -  ประธำนในพิธีกล่ำวอำศิรวำทถวำยสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่ำวน ำถวำยพระพรชัย  
                               มงคล     (เพลงสรรเสริญพระบำรมี เพลงจบทุกคนถวำยค ำนับ ชำยโค้งค ำนับ 
                               หญิงถอนสำยบัว ) 

- ประธำนในพิธี น ำร้องเพลงสดุดีมหำรำชำ เสร็จพิธี   ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระ 
   บำรมี   ( เพลงจบทุกคนถวำยค ำนับ ชำยโค้งค ำนับ หญิงถอนสำยบัว ) 

                             - ประธำนในพิธีและผู้ร่วมพิธีร่วมถ่ำยภำพร่วมกัน 
- ผู้ร่วมพิธี  ลงนำมถวำยพระพร ในสมุดลงนำมถวำยพระพร ตำมล ำดับ 

.              ศาสนพิธี 
       - ตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง พระสงฆ์ จ ำนวน  ๙ รูป  เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล   
   - ถวำยภัตตำหำรเพล ( ป่ินโต  ๙  เถำ )   
  
หมายเหตุ  :   - คณะครูและบุคลำกร  แต่งกำยด้วยชุดผ้ำไทยโทนสีฟ้ำ /  นักเรียนแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน 

- เวลำ และ กิจกรรม อำจปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 


