
 

 

 
ค ำส่ังโรงเรียนปทุมวิไล 
ท่ี   ๒๑๙   / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรหนึ่งเดียวเขียว – ชมพู 
กิจกรรม “บัวลำบึง” ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

................................................................................................ 
 ด้วยโรงเรียนปทุมวิไล สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔ ได้ก ำหนดกิจกรรมอ ำลำของ
ครูเกษียณอำยุรำชกำร “บัวลำบึง” ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  ในวันศุกร์ ท่ี ๑๔  เดือนกันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๑                   
ณ สนำมกีฬำโรงเรียนปทุมวิไล และหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร เวลำ ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เพื่อแสดงมุทิตาจิตกตัญญู
ต่อคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  ท่ีมีความต้ังใจปฏิบัติงาน                     
ในหน้าท่ีด้วยความอุตสาหะจนครบเกษียณอายุราชการ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมเป็นไป ด้วยควำมเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ 

อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมำตรำ ๒๗ มำตรำ ๘๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู                  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗   พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับท่ี ๒)            
พ.ศ. ๒๕๕๑ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนปทุมวิไล   
จึงแต่งต้ังครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนดังนี้ 
                  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
๑.  นำยเอกพรต  สมุทธำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทุมวิไล ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงอัจฉรำ  แรงกล้ำ ครู วิทยฐำนะ ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำท่ี รองประธำนกรรมกำร  
 รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  
๓.  นำยวิบูลย์  เป่ียมอุดมสุข รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป กรรมกำร 
๔.  นำงพจมำน  แก้ววงษำ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและงำนบุคคล กรรมกำร 
๕.  นำงจิตินันท์  ศูนย์กลำง รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 
๖.  นำยวิเชียร  บัวอุไร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน กรรมกำร 
๗.  นำยศรำวุธ  ฤทธิ์จอหอ หัวหน้ำงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน กรรมกำร 
๘.  นำงสำวพนม   ท้ำวทอง      หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน      กรรมกำร 
๙.  นำยพนม   เรียนงำม ผู้รับผิดชอบโครงกำรหนึ่งเดียว เขียว-ชมพู            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐.นำยสุริยำ   รักชำติ ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรนักเรียน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที่   ให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
    และมีประสิทธิภำพ 
  



[๒] 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
 ๑.๑   นำยวิบูลย์  เป่ียมอุดมสุข    ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒   นำยวิชำญ  กลับใจ     รองประธำนกรรมกำร 
 ๑.๓   นำยโสภณ  สุขสบำย     กรรมกำร 
 ๑.๔   นำยประดิษฐ์  ค ำชำ     กรรมกำร 
 ๑.๕   นำยอนุสรณ์  เยียดยอด     กรรมกำร 
 ๑.๖   นำยกิตติชัย  ปรำบสูงเนิน    กรรมกำร 
 ๑.๗   นำยอำนันท์  พุกศร     กรรมกำร 
 ๑.๘   นำงสำวพิชย์กร  โคตะมี     กรรมกำร 
 ๑.๙   นำงสำวอรัญญำ  ศิริรักษ์    กรรมกำร 
 ๑.๑๐ นำงสำวปัทมำ  จันทร์ศรี     กรรมกำร 

๑.๑๑ นำงสำวจุฑำภรณ์  กวีพุฒิพงษ์    กรรมกำร 
๑.๑๒ นำงสำวพนม  ท้ำวทอง     กรรมกำร 
๑.๑๓ นำยสุริยำ  รักชำติ      กรรมกำร 
๑.๑๔ นำยเอกชัย  นักวิฬำ     กรรมกำร 
๑.๑๕ นำงสำวกิ่งดำว  สำยสีสด    กรรมกำร 
๑.๑๖ นำงสำวจำรุวรรณ  ทิทำ      กรรมกำร 
๑.๑๗ นำยอรรถชัย  มุ่งประสพสุขี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.๑๘ นักกำรภำรโรง/แม่บ้ำน     ผู้ช่วย 
๑.๑๙ คณะกรรมกำรนักเรียนปี ๖๑    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่   ๑.  จัดเตรียมสถำนท่ีส ำหรับกิจกรรมบัวลำบึง บริเวณหน้ำเสำธง และหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 
    ๒.  จัดตกแต่งสถำนท่ี บริเวณเวทีหน้ำเสำธง และหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 

๓.  จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงส ำหรับกิจกรรมบริเวณหน้ำเสำธง และหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 
๔.  จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังเสร็จส้ินกิจกรรม 

๒. คณะกรรมการฝ่ายแสง – เสียง และบันทึกภาพ/ประชาสัมพันธ ์
๒.๑   นำยวิชำญ  กลับใจ     ประธำนกรรมกำร 
๒.๒   นำงสำววรรณภำ  เอี่ยมสมบัติ    รองประธำนกรรมกำร 
๒.๓   นำยโสภณ  สุขสบำย     กรรมกำร 
๒.๔   นำยนรำทิพย์  แสงอำทิตย์    กรรมกำร 
๒.๕   นำยศรำยุทธ  พึ่งกัน     กรรมกำร 
๒.๖   ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงศิยำกัญฐพร  ผ่องใสธิยกุล   กรรมกำร 
๒.๗   นำงสำวจิตตกำญจน์  เอี่ยมอนงค์    กรรมกำร 
๒.๘   นำงสำวนลัท  ชึรัมย์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 



[๓] 
 

๒.๙   นำยมิปำปภพ  จีบสุวรรณ    ผู้ช่วย 
๒.๑๐ นักเรียนชมรมโสตทัศนูปกรณ์    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่   ๑.  ติดต้ังไมโครโฟนส ำหรับพิธีกร บริเวณหน้ำเสำธง และหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 
    ๒.  บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ  ในกิจกรรม บัวลำบึง วันศุกร์ท่ี ๑๔ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ๓.  ประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมบัวลำบึงและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงำน 
๓. คณะกรรมการฝ่ายติดตัวอักษร 

๓.๑   นำยสมศักด์ิ  หัตถกิจ     ประธำนกรรมกำร 
๓.๒   นำงสำวปุณณัฐ  โปร่งสันเทียะ    รองประธำนกรรมกำร 
๓.๓   นำยมีชัย  ทัพธำนี     กรรมกำร 
๓.๔   นำยนรำทิพย์  แสงอำทิตย์    กรรมกำร 
๓.๕   นำยศรำยุทธ  พึ่งกัน     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓.๖   นำยนภัศ  จิตต์ผ่อง     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   จัดท ำอักษรข้อควำมและน ำติดบริเวณหน้ำเวที หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 
 
 
 
     
๔. คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์ / การแสดงจินตลีลา / การแสดง 

๔.๑   ว่ำท่ีร้อยเอกธเนศ  เรืองสุวรรณ์    ประธำนกรรมกำร 
๔.๒   นำงสำวฐิติกัณต์  ชูเชิด     รองประธำนกรรมกำร 
๔.๓   นำงเตือนจิตต์  ศรีอนันต์     กรรมกำร 
๔.๔   นำงสำวนพรัตน์  แก้วเป่ียม      กรรมกำร 
๔.๕   นำยประดิษฐ์  ค ำชำ     กรรมกำร 
๔.๖   นำยอนุสรณ์  เยียดยอด      กรรมกำร 
๔.๗   นำยกิตติชัย  ปรำบสูงเนิน    กรรมกำร 
๔.๘   นำยเอกชัย  ญำณประภำส      กรรมกำร 
๔.๙   นำยสุรเดช  วงศ์กวน     กรรมกำร 
๔.๑๐ นำยสุริยำ  รักชำติ     กรรมกำร 
๔.๑๑ นำงสำวนฤมล  ทรัพย์ทอง    กรรมกำร 
๔.๑๒ นำยอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔.๑๓ นักเรียนชมรมดุริยำงค์ และชมรมนำฏศิลป์  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่   ๑.  ดุริยำงค์บรรเลงเพลงมำร์ชปทุมวิไล บริเวณหน้ำเสำธง สนำมกีฬำโรงเรียนปทุมวิไล 
    ๒.  ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนร้องเพลง/กำรแสดงจินตลีลำ/กำรแสดง  
 

บัวลำบึง 
ผสำนใจอ ำลำ  มุทิตำแสงเทียน 
วันศุกร์ท่ี ๑๔  กันยำยน  ๒๕๖๑ 



[๔] 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
๕.๑   นำยอภิชำต  โพธิสิทธิ์     ประธำนกรรมกำร 
๕.๒   นำงเตือนจิตต์  ศรีอนันต์     รองประธำนกรรมกำร 
๕.๓   นำยศรำวุธ  ฤทธิ์จอหอ     กรรมกำร 
๕.๔   นำยสุริยำ  รักชำติ     กรรมกำร 
๕.๕  นำงสำววรรณภำ  เอี่ยมสมบัติ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  พิธีกรด ำเนินรำยกำรในกิจกรรม บัวลำบึง บริเวณหน้ำเสำธง และหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบัวลาบึง 
๖.๑   นำงอัจฉรำ  แรงกล้ำ          ประธำนกรรมกำร 
๖.๒   นำยวิเชียร  บัวอุไร          รองประธำนกรรมกำร  
๖.๓   นำยพนม  เรียนงำม     กรรมกำร 
๖.๔   นำยพรสวรรค์  จันทร์ยิ้ม     กรรมกำร 
๖.๕   นำงสำววรำงคณำ  วงศ์สุวรรณ    กรรมกำร 
๖.๖   นำงสำววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง    กรรมกำร 
๖.๗   นำยรังสรรค์  พิพัฒน์ชลธี    กรรมกำร 
๖.๘   นำงสำวนำตยำ  ทรงสุภำพ    กรรมกำร 
๖.๙   นำงสำววนำรัตน์  มุงคุณ      กรรมกำร 
๖.๑๐ นำยสุริยำ  รักชำติ     กรรมกำร 
๖.๑๑ นำยอุดม  ด่ำนอุด          กรรมกำร  
๖.๑๒ นำยกฤษฎำ  เกตุสุริยงค์     กรรมกำร 
๖.๑๓ ว่ำท่ีร้อยเอกธเนศ  เรืองสุวรรณ์     กรรมกำร 
๖.๑๔ นำงสำววรรณภำ  เอี่ยมสมบัติ      กรรมกำร  
๖.๑๕ นำยนรำทิพย์  แสงอำทิตย์        กรรมกำร 
๖.๑๖ นำงตติพร  เล่ห์กล       กรรมกำร 
๖.๑๗ นำยพชรพล  บุญเรือน     กรรมกำร  
๖.๑๘ นำงสำวนันท์นภัส  คนล้ ำ        กรรมกำร 
๖.๑๙ นำยมีชัย  ทัพธำนี       กรรมกำร 
๖.๒๐ นำงสำววิรมณ  แม้นชัยภูมิ    กรรมกำร 
๖.๒๑ นำยเอกชัย  ญำณประภำส      กรรมกำร  
๖.๒๒ นำงสำวนิภำ  สมศักดิ์     กรรมกำร 
๖.๒๓ นำงสำวปัทมำ  จันทร์ศรี     กรรมกำร 
๖.๒๔ นำยศรำวุธ  ฤทธิ์จอหอ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.๒๕ นำงสำวพนม  ท้ำวทอง          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



[๕] 
 

มีหน้าที่   ๑.  นัดหมำยนักเรียนในเรื่องวันและเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมบัวลำบึง 
    ๒.  นักเรียนระดับช้ัน ม.๑ ทุกห้อง และระดับช้ัน ม.๔/๑ - ๔/๓ และ ม.๕/๑ ร่วมกิจกรรมบูมหนำ้เสำธง 
    ๓.  นักเรียนระดับช้ัน ม.๕ ทุกห้อง และระดับช้ัน ม.๑/๑๔, ม.๖/๔, ม.๖/๖ และ ม.๖/๗ เข้ำร่วมกิจกรรม 
                     มุฑิตำจิตท่ีหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 
๗. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 

๗.๑   นำงลภัสรดำ  จิรัฐติกำลกุลเวท     ประธำนกรรมกำร 
๗.๒   นำงสำวพิชย์กร  โคตะมี     รองประธำนกรรมกำร 
๗.๓   นำงสำวดวงจันทร์  ดุงสูงเนิน    กรรมกำร 
๗.๔   นำงสำวพนม  ท้ำวทอง     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   จัดเตรียมอำหำรว่ำงคณะผู้บริหำรและบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมงำน 
๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

๘.๑   นำยพนม  เรียนงำม     ประธำนกรรมกำร 
๘.๒   นำงสำวดวงจันทร์  ดุงสูงเนิน    รองประธำนกรรมกำร 
๘.๓   นำงอรวรรณ  อินทน้ ำเงิน    กรรมกำร 
๘.๔   นำงสำววรำงคณำ  วงศ์สุวรรณ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเสนอฝ่ำยบริหำร  และสรุปผลเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนต่อไป 

ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ี ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                    
และบรรลุผลตำมเป้ำหมำย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร  

ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี ๔ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี ๔ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(นำยเอกพรต  สมุทธำนนท์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทุมวิไล 



[๖] 
 

ก ำหนดกำร กิจกรรมบัวลำบึง โดยคณะกรรมกำรนักเรียน 
วันศุกร์ที่ 14 กนัยำยน 2561 

 
 

07.๔0 น.   เรียนเชิญคณะครูและบุคลากรผู้เกษียณ ผู้บริหารละคณะครูโรงเรียนปทุมวิไลพร้อมกันท่ีหน้าอาคาร 100 ปี 
08 .00 น.  กิจกรรมหน้าเสาธง 
08 .10 น.  กิจกรรมอ าลาคณะครูและบุคลากรผู้เกษียณ  
               กิจกรรมคณะครูและบุคลากรผู้เกษียณ อ าลานักเรียนหน้าเสาธง 

- ขบวนคณะครูผู้เกษียณ ชมการแสดง “มุฑิตาจิต จากศิษย์ถึงครู” ณ โดมตระกร้อ 
- ขบวนคณะครูผู้เกษียณเคล่ือนผ่านซุ้มธงโรงเรียนปทุมวิไล ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน 
- ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไลแสดง มุทิตาจิต แด่คณะครูและบุคลากรผู้เกษียณ 
- ตัวแทนคณะครูและบุคลากรผู้เกษียณ กล่าวอ าลานักเรียนหน้าเสาธง 
- เรียนเชิญคณะครูผู้เกษียณพร้อมกันท่ีจุดพักหน้าเสาธง โรงเรียนปทุมวิไล 
- กิจกรรมมุทิตาจิตของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
- คณะครูและบุคลากรผู้เกษียณ เข้าหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 

กิจกรรมคณะครูและบุคลากรผู้เกษียณ อ าลานักเรียนในหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕            
ร่วมมุทิตาจิตคณะครูและบุคลากรผู้เกษียณ  

- การอ่านท านองเสนาะ  
- กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตของนักเรียน  

1. ครูทัชชา วุฒิเขตต์  (การแสดงจินตลีลา เพลง ดอกบัวบูชาครู ) 
2. ครูกาญจนา  โตสกุล (การขับร้องเพลงผสานเสียง “พระคุณท่ี 3” ของนักเรียนช้ัน ม.๕/๑๑ ) 
3. ครูพักตร์ศิริ พิมเสน (จินตลีลาและการขับร้องเพลงผสานเสียง รางวัลของครู ของนักเรียนช้ัน ม.1/14 ) 
4. ครูรัตนา สายอุบล (..................................................................................................................................) 
5. คุณธงทอง (การแสดงจาก The Gang ประจ าโรงเรียน  ) 

- กิจกรรมการกล่าวอ าลาของคณะครูและบุคลากรผู้เกษียณ              
- ตัวแทนนักเรียนประจ าช้ันและตัวแทนคณะกรรมการนักเรียนมอบของท่ีระลึกแด่คณะครแูละบุคลากรผู้เกษียณ              
- ผู้บริหารและคณะครูร่วมถ่ายรูปท่ีระลึกกับคณะครูและบุคลากรผู้เกษียณ  

 

หมำยเหตุ  
- ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
- คณะครูและบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดผ้ำไทย สวยงำม  


