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       ค ำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยำคม 

                                                     ที ่๑๓๘ /๒๕๖๓ 
     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรม วันภำษำไทยและวันอำเซียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  

 
ด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ วันภาษาไทยและกิจกรรมวันอาเซียน  ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่  ๒๗  
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๑๕ – ๑๖.๑๕ น.  เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญ และคุณค่าของภาษาไทย  มีความ
ตระหนักและมีจิตส านึกท่ีดีในความเป็นไทย โดยรู้จักรัก และภูมิใจในความเป็นไทย  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎบัตรอาเซียน ได้พร้อมรับกับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน และแสดงถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน 
และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดย ทุกกลุ่มสาระฯ ร่วมกันบูรณาการสร้างสรรค์กิจกรรมและผลงาน   เพ่ือให้การ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังทองพิทยาคม 
ด าเนินการจัดกิจกรรม วันภาษาไทยและวันอาเซียน   ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวกและประสานงานให้กิจกรรมด าเนิน ไป
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
          ๑. นายอมร        อ่อนสี   ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุนทร มนตรี          ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายศักดิ์ศรี กลัดปรี          ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๔. นางประนอม วิชัยดิษฐ์          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 ๕. นายก้องเกียรติ กล่อมแก้ว          หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
 ๖. นางวรนุช ทองเพชร          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุกัญญา   แดงเรือง          หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
 ๘. นางพัชราภรณ์ วรบุตร          หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 ๙. นางลักษณา        เหล่าอินทร์          หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ    กรรมการและเลขานุการ 
          ๑๐. นางอุษา          คล้ายลักษณ์           หัวหนา้กลุ่มสาระฯภาษาไทย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑. นางชมนาด โฆษิตคณิน            หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  

๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่  มีหน้ำที่  ท าความสะอาดหอประชุมทั้งภายในและบริเวณรอบๆ  จัดเก้าอ้ี
ส าหรับครูร่วมพิธีเปิด จัดเตรียมแท่นกล่าวเปิด ๒ แท่น  ติดป้ายข้อความบนเวท ี จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับกิจกรรมที่ด าเนินการ ประกอบด้วย 

๑. นายเอกชัย   สุริเย    ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางพจมาน     สุปิ      ครู ช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
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๓. นางพัชราภรณ์   วรบุตร    ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
๔. นายอาทิตย์  ตันติวงศ์    ครู ช านาญการ            กรรมการ 
๕. นางทิพย์วรรณ   คงเนตร     ครู ช านาญการ          กรรมการ 
๖. นางลักษณา  เหล่าอินทร์   ครู ช านาญการ   กรรมการ 
๗. นางธนภัทร   สร้อยเพ็ช   ครู ช านาญการ    กรรมการ   
๘. นายจิรวัฒน์             บุญโปร่ง    ครู ช านาญการ                      กรรมการ  
๙. Mr. Yakubu   Hassan     ครูอัตราจ้าง     กรรมการ  
๑๐. นางสาวธนภรณ์        ดวงโฮ้ง              นิสิตฝึกประสบการณ์สอน         กรรมการ 
๑๑. นิสิตฝึกประสบการณ์สอน ทุกท่าน                                               กรรมการ 
๑๒. คณะกรรมการสภานักเรียน                             กรรมการ 
๑๓. นายสุขสรรค์    ทัดทอง     พนักงานราชการ          กรรมการและเลขานุการ 

      ๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดตกแต่งเวทีและสถำนที่ มีหน้ำที่  จัดประดับตกแต่งเวที และสถานที่หอประชุม ซุ้มหน้า
หอประชุม  โต๊ะรับแขก ให้สวยงามตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 
 ๑. นางอุษา   คล้ายลักษณ ์      คร ูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 

๒. นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์    คร ูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพรพิมล   เลิศปรีชากมล  คร ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางลออ    เตียวตระกูล  คร ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นางมัณฑนา    ศรีค าภา   คร ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ   
๖. นางเรืองไรสิริ  เศียรสมาน  คร ูช านาญการ    กรรมการ 
๗. นางเสาวนีย์    ปรีชานนท์         คร ูช านาญการ    กรรมการ 

          ๘. นางอุทัยวรรณ          ภู่ประดิษฐ์          คร ู     กรรมการ   
          ๙. นางสาวเกษฎา          โยธิน               คร ูผูช้่วย     กรรมการ  
          ๑๐. นางสาวณัฐวรรณ     เล็กอุทัย           คร ูผูช้่วย                              กรรมการ 
          ๑๑.นางสาวธนภรณ์        ดวงโฮ้ง            นสิิตฝกึประสบการณ์สอน          กรรมการ 
          ๑๒. นิสิตฝึกประสบการณ์สอน ทุกท่าน                                               กรรมการ 
          ๑๓. คณะกรรมการสภานักเรียน                                      กรรมการ 
          ๑๔. นางกาญจนา          จันทร์บุนนาค     ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
       ๒.๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและอำเซียน  มีหน้ำที่ ด าเนินการจัดการ
แสดงศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบด้วย  
    ๑. นายอาทิตย์    ตันติวงศ์  คร ูช านาญการ            ประธานกรรมการ 
           ๒. นางสาวพรพิมล        เลิศปรีชากมล คร ูช านาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ   

๓. นางมัณฑนา    นาคยิ้ม   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางเรืองไรสิริ  เศียรสมาน   ครู ช านาญการ    กรรมการ 

           ๕. นางเสาวนีย์    ปรีชานนท์  คร ูช านาญการ    กรรมการ 
           ๖. นางรติการ    การะเกตุ  คร ูช านาญการ    กรรมการ 
           ๗. นายปวีร์ปรัชญ์   ปู่ซื้ง     ครู     กรรมการ 
           ๘. นางนฤมล  จันทร์กลิ่น ครู อัตราจ้าง      กรรมการ 
           ๙. นางสาวณัฐวรรณ   เล็กอุทัย   ครู ผู้ช่วย                กรรมการและเลขานุการ 
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       ๒.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดซุ้มนิทรรศกำรให้ควำมรู้และกิจกรรมตำมกลุ่มสำระฯ มีหน้ำที่  จัดซุ้มนิทรรศการให้
ความรู้ เกมส์ กิจกรรมออกร้านขายอาหาร  ประกอบด้วย  
     ๑. นางลักษณา   เหล่าอินทร์   คร ูช านาญการ     ประธานกรรมการ 

๒. นางอุษา  คล้ายลักษณ์  ครู ช านาญการพิเศษ    รองประธานกรรมการ 
๓. นางชมนาด   โฆษิตคณิต คร ูช านาญการ         รองประธานกรรมการ 

        ๔. นายก้องเกียรติ  กล่อมแก้ว คร ูช านาญการพิเศษ        กรรมการ   
     ๕. นางกรเกล้า    มนตรี  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๖. นางสาวพรพิมล   เลิศปรีชากมล ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางพจมาน  สุปิ   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
๘. นางกาญจนา   จันทร์บุนนาค   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นายเอกชัย    สุริเย  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๐. นางเรืองไรสิริ   เศียรสมาน ครู ช านาญการ   กรรมการ 
๑๑. นายอาทิตย์   ตันติวงศ์  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
๑๒. นางธนภัทร   สร้อยเพช็ ครู ช านาญการ   กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุกัญญา      แดงเรือง          ครู ช านาญการ                        กรรมการ 
๑๔. นางรติการ    การะเกตุ ครู ช านาญการ   กรรมการ 
๑๕. นายปวีร์ปรัชญ์   ปู่ซึ้ง   ครู     กรรมการ    
๑๖. นางสาวณัฐวรรณ   เล็กอุทัย  ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 

      ๑๗.  นายสุขสรรค ์  ทัดทอง   พนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๘.  นางนฤมล           จันทร์กลิ่น ครูอัตราจ้าง                           กรรมการ  

           ๑๙. นางสาวธนภรณ์      ดวงโฮ้ง            นิสิตฝึกประสบการณ์สอน          กรรมการ 
     ๒๐. นางเสาวนีย์   ปรีชานนท์     ครู ช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
       ๒.๕  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร   มีหน้ำที ่  ก าหนด วางแผนขั้นตอนพิธีการ ฝึกซ้อมนักเรียนเป็นพิธีกร และ
น าเสนอข้อมูล ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เตรียมค ากล่าวเปิดงานและค ากล่าวรายงานการจัดกิจกรรม หรือ
จนเสร็จสิ้นพิธีการ   ประกอบด้วย 
 ๑. นายปวีร์ปรัชญ์   ปู่ซึ้ง    ครู              ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวสุกัญญา        แดงเรือง          ครู ช านาญการ                        รองประธานกรรมการ 
          ๓. นายเอกชัย    สุริเย        คร ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางเสาวนีย ์  ปรีชานนท์ ครู ช านาญการ   กรรมการ  
     ๕.  นายสุขสรรค์  ทัดทอง  พนักงานราชการ    กรรมการ 
           ๖. นางสาวเกษฎา   โยธิน        ครู ผู้ช่วย             กรรมการและเลขานุการ 
     ๒.๖  คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมเครื่องเสียง  มีหน้ำที่ จัดเตรียม ติดตั้ง ควบคุม ดูแลการใช้เครื่องเสียงในวันจัด
กิจกรรม วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐- ๑๕.๑๕ น. ประสานงานเตรียมเพลงและควบคุมการเปิด
เพลงที่ใช้ประกอบพิธี ประกอบด้วย 
 ๑. นายเสนาะ แก้วคุ้ม            คร ูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเอกชัย สุริเย คร ูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายจิรวัฒน์        สวัสดี  นิสิตฝึกประสบการณ์สอน กรรมการ 
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          ๔. นายนิติชัย          ชมโลก   นิสิตฝึกประสบการณ์สอน        กรรมการ 
 ๕. นายพิเชฐ พรมอ้าย            พนักงานราชการ                   กรรมการและเลขานุการ 

     ๒.๗  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และบันทึกภำพ  มีหน้ำที ่ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประชาสัมพันธ์ใน
การจัดกิจกรรม และบันทึกภาพให้ครอบคลุมกิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๑. นายปวีร์ปรัชญ์     ปู่ซื้ง คร ู ประธานกรรมการ 

๒. นายอาทิตย์  ตันติวงศ์  คร ูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสุขิตตา    ดารายิ้มฤทธิ์   เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
     ๔.นางสาวชนิดา        จนัทร์มา   ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 

  ๕. นายพิเชฐ      พรมอ้าย  พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๘  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน  หน้ำที ่ก าหนดกิจกรรมการแข่งขัน ตาราง เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 

กิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ น าส่งผลการแข่งขัน ให้กับฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร ภายในวันที่  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๓  
ทุกรายการ   ประกอบด้วย 
       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   กิจกรรมกำรแข่งขัน ตอบปัญหำอำเซียน ( ASEAN QUIZ )   

๑. นางลักษณา   เหล่าอินทร์   ครู ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางเรืองไรสิริ เศียรสมาน  ครู ช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๓. นายอาทิตย์   ตันติวงศ์  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
๔. นางเสาวนีย์   ปรีชานนท์ ครู ช านาญการ   กรรมการ 
๕. นายปวีร์ปรัชญ์   ปู่ซึ้ง  คร ู    กรรมการ 
๖. นางสาวณัฐวรรณ   เล็กอุทัย  ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
๗. Mr. Yakubu           Hassan    ครู อัตราจ้าง   กรรมการ 
๘. นายเอกชัย    สุริเย    ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  กิจกรรมกำรแข่งขัน แฟนพันธ์แท้อำเซียน 
๑. นางชมนาด   โฆษิตคณิน    ครู ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นายก้องเกียรติ   กล่อมแก้ว ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

          ๓.   นางพจมาน   สุปิ  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
          ๔.   นางกาญจนา จันทร์บุญนาค ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
          ๕.  นางธนภัทร    สร้อยเพ็ช ครู ช านาญการ   กรรมการ 
 ๖.  นางสาวสุกัญญา       แดงเรือง ครู ช านาญการ   กรรมการ 

๗.  นายสุขสรรค์   ทัดทอง   พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
       กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย  กิจกรรมกำรแข่งขันรักษ์ภำษำไทย 

๑. นางอุษา    คล้ายลักษณ์   ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางกรเกล้า   มนตรี    ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพรพิมล   เลิศปรีชากมล ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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๔. นางพัชราภรณ์   วรบุตร  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นางสาวเกษฎา   โยธิน  ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
๖. นางสาวธนภรณ์       ดวงโฮ้ง            นสิิตฝึกประสบการณ์สอน           กรรมการ 
๗. นางทิพย์วรรณ   คงเนตร   ครู ช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

       
 
 
 
 
 
 
๒.๙ คณะกรรมฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร  หน้ำที่  รวบรวมผลการแข่งขัน จัดพิมพ์เกียรติบัตร เสนอผู้บริหารลงนาม และ
ประสานฝ่ายพิธีการเพ่ือมอบให้กับนักเรียนในวันจัดกิจกรรม 

๑. นางกรเกล้า    มนตรี    ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางกาญจนา   จันทร์บุญนาค   ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางเรืองไรสิริ   เศียรสมาน ครู ช านาญการ   กรรมการ 
๔. นางลักษณา  เหล่าอินทร์  ครู ช านาญการ     กรรมการ 
๕. นางสาวเกษฎา   โยธิน  ครู ผู้ช่วย    กรรมการ 
๖. นางสาวชนิดา   จันทร์มา เจ้าหน้าที่ห้องสมุด    กรรมการ 
๗. นางสาวธนภรณ์        ดวงโฮ้ง            นิสิตฝึกประสบการณ์สอน           กรรมการ 
๘. นางสาวณัฐวรรณ       เลก็อุทัย           ครู ผู้ช่วย                              กรรมการและเลขานุการ 

๒.๑๐  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน-พัสดุ   มีหน้ำที ่ในการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ประกอบด้วย 
   ๑. นางวรนุช     ทองเพชร  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางชมนภัส    จั่นฤทธิ์  ครู ช านาญการพิเศษ       รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางกุลประภัสสร   วงศ์ใหญ่  ครู ช านาญการ                     กรรมการ 
   ๔. นางอรอุมา     บุญโปร่ง  ครู      กรรมการ 
   ๕. นางสาวรัตติกาล   ตันมิ่ง    ครู ช านาญการ                       กรรมการและเลขานุการ 

๒.๑๑  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  มีหน้ำที่ ออกแบบสอบถาม  ประเมินผลและสรุปผลรายงานต่อ
ผู้บริหาร  ประกอบด้วย 

๑.  นางสอยดาว    สุทธิ  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒.  นางอุษา  คล้ายลักษณ์ คร ูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางชมนาด  โฆษิตคณิน ครู ช านาญการ   กรรมการ 
๔.  นางลักษณา  เหล่าอินทร์ คร ูช านาญการ               กรรมการและเลขานุการ 
     
ทั้งนี้ให้ข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บังเกิดผลที่ดี

แก่ทางราชการและโรงเรียนต่อไป  
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

              สั่ง  ณ  วันที่    ๑๘    สิงหาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๓  
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 ( นายอมร  อ่อนสี ) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


