
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที ่61/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 256๑ 
            ……………………………………………………… 
 

ด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะจบการศึกษาจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพ่ือเป็นการแนะน า  
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการศึกษาและการด าเนินชีวิตที่ดีตลอดจนเพ่ือให้นักเรียนมีความรักความผูกพันกับสถานศึกษา
คร ูเพ่ือน นักเรียน เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียน และเพ่ือให้มีโอกาสกลับมาร่วมพัฒนาสถาบัน 
ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้น ในวันที่ 2๘ กุมภาพันธ์ 256๒ ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  เวลา 08.30 เป็นต้นไป 

เพ่ือให้การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย     
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ที่ 1/2546 เรื่องให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการสถานศึกษาจึงมีค าสั่งให้ครูอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่สั่งการและอ านวยการทั่วไปให้ค าปรึกษากับแผนกต่างๆ  เพ่ือให้การจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 1.1 นายสมพร สุขอร่าม                ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นางอฑิภา วรากรเจริญ  กรรมการ 
  1.๓ นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ  กรรมการ 
  1.๔ นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
  1.๕ นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการ 
  1.๖ นางอารีย์  สาเกกูล  กรรมการ 
  1.๗ นายวิรัตน ์  ตันติกุล  กรรมการ 
  1.๘ นางจรรยา                   ตรีกุย   กรรมการ 
  1.๙ นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  1.๑๐ นายวีรพล  ปานด า  กรรมการและเลขานุการ 
 1.11 นางสุภาพ น้อยจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.12 นางสุมาล ี หมากผิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้พิธีบายศรีสู่ขวัญด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพ
ตามเป้าหมายรวมทั้งแก้ปัญหาส าคัญ ประกอบด้วย 
 2.1 นายวีรพล ปานด า  ประธานกรรมการ 
 2.2 นายเสน่ห ์ เขียวแก้ว                   กรรมการ 
 2.3 นางสาวศศิธร นาคสิงห์                    กรรมการ 
 2.4 นางกรรณิการ์ รัตนาวิบูลย์    กรรมการ 
 2.5 นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก   กรรมการ 

 /๒.๖  นางสาวอภินันทนีย์  เอี่ยมมา… 
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 ๒.๖ นางสาวอภินันทนีย์ เอ่ียมมา  กรรมการ 
 ๒.๗ นางรัชน ี พุดซ้อน  กรรมการ 
 ๒.๘ นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
 ๒.๙ นายนภดล ดิษสวน  กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางลาวัณย ์ ถาพันธุ์  กรรมการ 
 ๒.๑๑ นายกนกศักดิ์ สอนเพียร  กรรมการ 
  ๒.๑๒ นายพัชรพงษ์ ทิพย์ธานี     กรรมการ 
 ๒.๑๓ นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์  กรรมการ 
 ๒.๑๔ นาวสาวภัทรนุช ศิริพงษ์  กรรมการ 
 ๒.๑๕ นายสมชาย จินะ  กรรมการ 
                ๒.๑๖ นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม  กรรมการ   
 ๒.๑๗ นางสาวปิติมา ฉับพลัน  กรรมการ 
 ๒.๑๘ นายจีรพงษ์ พลานไชย  กรรมการ 
 ๒.๑๙ นายวิษณุ อ้นบางเขน  กรรมการ 
 ๒.๒๐ นายยุทธ์สพร รักสิงห์  กรรมการ 
 ๒.๒๑ นายกิตติศักดิ์ ทวิชาชาติ  กรรมการ 
 ๒.๒๒ นายปฏิฬ นาคทอง  กรรมการ 
 ๒.๒๓ นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง  กรรมการ 
 ๒.๒๔ นางนภาพร โพธิ์เงิน  กรรมการ 
 ๒.๒๕ ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 
 ๒.๒๖ นายภัคพล หล่ าทุ่ง  กรรมการ 
 ๒.๒๗ นางสุมาล ี นักเรียน  กรรมการ 
 ๒.๒๘ นายวิรัตน ์ ตันติกุล  กรรมการ 
 ๒.๒๙ นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม  กรรมการ 
 ๒.๓๐ นายกุลวัชร อรุณวิง  กรรมการ 
 2.๓๑ นางสุภาพ น้อยจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 2.๓๒ นางสุมาลี หมากผิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการจัดสถานที่ มีหน้าที่ตกแต่งเวทีติดป้ายไวนิล ติดสายรุ้งและบริเวณงานให้สวยงาม จัดตั้งโต๊ะ
ส าหรับบายศรีสู่ขวัญ โต๊ะหมู่ จัดซุ้ม จัดป้ายและมัดผ้า เก้าอ้ี ชุดรับแขกครู โต๊ะส าหรับอาหารว่างและน้ าดื่ม 
ประกอบด้วย 
 3.1 นายธงชัย รักถึง  ประธานกรรมการ 
 3.2 นายเสกสรร เทียนทอง  กรรมการ 
 3.3 นายสมชาย ดวงเนตร  กรรมการ 
 3.4 นายเสน่ห ์ เขียวแก้ว  กรรมการ 
 3.5 นายวีรพล ปานด า  กรรมการ 
 3.6 นางสุภาพ                 น้อยจันทร์                 กรรมการ 
 3.7 นางนภาพร                โพธิ์เงิน  กรรมการ  
 3.8 นายเฉลิมพล              อินทรสอาด                กรรมการ 

 /3.9 นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก... 
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 3.9 นางสาวศิริวรรณ            พันทะยัก  กรรมการ 
 3.10 นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง  กรรมการ 
 3.11 นางสาวยุพิน  อยู่เปีย  กรรมการ 
 3.12 นายภัคพล  หล่ าทุ่ง  กรรมการ 
 ๓.13 นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม   กรรมการ 
 ๓.๑4 นางสุมาลี นักเรียน  กรรมการ 
 3.15 นางสมปอง ปานเมือง  กรรมการ 
 3.16 นายชานนท ์ ผ่องฉวี  กรรมการ 
 3.17 หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น  กรรมการ 
  ๓.๑8 นายกนกศักดิ์ สอนเพียร                  กรรมการและเลขานุการ 
  3.19 นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
4. คณะกรรมการจัดท าเครื่องบายศรีและด้ายผูกข้อมือ มีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องบายศรี ด้ายผูกข้อมือ ผลไม้    
และเครื่องบูชาอ่ืนๆ โต๊ะหมู่ให้พร้อม ประกอบด้วย 

 4.1 นางกาญจนาภรณ์       กล่อมคุ้ม               ประธานกรรมการ 
 4.2 นางรัชนี                 พุดซ้อน                     กรรมการ      
 4.3 นางสาวอนุธิดา         แก้วสีม่วง   กรรมการ 
 4.4 นางสาวศศิธร           นาคสิงห์   กรรมการ 
 ๔.๕ นางสุภาพ               น้อยจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๖ นางสุมาลี                หมากผิน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการถ่ายภาพและวีดีโอ มีหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายวีดิโอพิธีการต่างๆ  ในงานปัจฉิมนิเทศ   และแสดงวีดีทัศน์
กิจกรรมต่างๆ ของครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 
 ๕.1 นายวิษณุ                  อ้นบางเขน            ประธานกรรมการ 
 ๕.2 นายเฉลิมพล              อินทรสอาด   กรรมการ 
 5.3 นายกิตติศักดิ์ ทวิชาชาติ   กรรมการ 
 ๕.4 นายปฏิฬ                  นาคทอง      กรรมการและเลขานุการ 
๖. คณะกรรมการจัดอาหารและน  าดื่ม มีหน้าที่จัดอาหารว่าง และน้ าดื่มให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบด้วย 
  ๖.1 นางสุภาพ                 น้อยจันทร์   ประธานกรรมการ        
 ๖.2 นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม                กรรมการ 
 ๖.3 นางนภาพร โพธิ์เงิน                      กรรมการ 
 ๖.4 นางกรรณิการ์ รัตนาวิบูลย์                 กรรมการ 
 ๖.5 นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์                  กรรมการ 
 ๖.๖ นางสาวอภินันทนีย์ เอ่ียมมา    กรรมการ 
 ๖.๗ นางสาวปิติมา ฉับพลัน   กรรมการ 
 ๖.8 นางสุมาลี หมากผิน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.9 นางลาวัณย์ ถาพันธุ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. คณะกรรมการควบคุมแสงเสียงเครื่องดนตรี มีหน้าที่ดูแลควบคุมเครื่องเสียง ไฟฟ้าและเครื่องดนตรี   ในกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศให้เรียบร้อย ประกอบด้วย 

/๗.1 นายพนม  พุฒลา…                    
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     ๗.1 นายพนม พุฒลา   ประธานกรรมการ                            
     7.2 นายเฉลิมพล              อินทรสอาด                กรรมการ 
                  ๗.3 นายธีรวฒัน์                มีการ   กรรมการ 
๘. คณะกรรมการจัดนักเรียนเข้าที่ประชุม มีหน้าที่จัดนักเรียนให้เดินเข้าหอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ และจัดให้นั่ง
ตามห้องเรียนของนักเรียนเอง ประกอบด้วย 
    ๘.1 นายวรีพล               ปานด า     ประธานกรรมการ                       
    ๘.2 นายสมชาย จินะ                         กรรมการ 
    ๘.๓ นายกนกศักดิ์ สอนเพียร   กรรมการ 
   ๘.4 ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด    กรรมการ 
   ๘.5 ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน    กรรมการและเลขานุการ 
๙. คณะกรรมการดูแลความปลอดภัย มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ร่วมกิจกรรม          
ตลอดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประกอบด้วย 
       ๙.1 นายวิรัตน์                  ตันติกุล    ประธานกรรมการ                       
   ๙.2 นายเสน่ห์ เขียวแก้ว       กรรมการ 
   ๙.3 นายภัคพล หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
   ๙.4 นายยุทธ์สพร รักสิงห์   กรรมการ 
   ๙.5 นายพัชรพงษ์ ทิพย์ธานี                   กรรมการ 
   ๙.6 นายจีรพงษ์ พลานไชย   กรรมการ 
   ๙.7 นายกุลวัชร อรุณวิง   กรรมการ 
   ๙.8 นายสมชาย จินะ                         กรรมการและเลขานุการ  
   ๙.9 ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
1๐. คณะกรรมการบันเทิง มีหน้าที่น านักเรียนร้องเพลงมาร์ชของโรงเรียนและเพลงอ่ืน  ๆการแสดงโชว์ต่างๆ  การแสดงดนตรี 
และการบรรเลงดนตรีไทย ประกอบด้วย 
  1๐.1 นายกนกศักดิ์ สอนเพียร                  ประธานกรรมการ                       
  1๐.2 นายเฉลิมพล อินทรสอาด   กรรมการ 
  1๐.3 นายทวีพงศ ์ รอดสิน   กรรมการ 
 1๐.4 นางรัชน ี พุดซ้อน      กรรมการ 
  1๐.5 นายคุณากร  สุริยนต์   กรรมการ 
  1๐.๖  นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
11. คณะกรรมการเหรัญญิก มีหน้าที่ดูแล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรม การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประกอบด้วย 
  11.1 นางนภาพร            โพธิ์เงิน         ประธานกรรมการ                                                           
 11.2 นางสุภาพ             น้อยจันทร์                   กรรมการ     
 11.๓ นางสุมาลี              หมากผิน   กรรมการและเลขานุการ 
 11.๔ นางลาวัณย์            ถาพันธุ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1๒. คณะกรรมการท าพิธีบายศรีสู่ขวัญ มีหน้าที่ท าพิธีกรรม การบายศรีสู่ขวัญ การเชิญชวนให้คณะครู       
ได้ผูกข้อมือให้กับนักเรียนเพ่ือความเป็นสิริมงคล ประกอบด้วย 
  1๒.1 นายโพยม             ศิริพงษ์                      ประธานกรรมการ             

  /1๒.2 นายทวีพงศ์  รอดสิน                       
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  1๒.2 นายทวีพงศ์           รอดสิน                      กรรมการ 
 1๒.3 นายสาธิต          จันสิงขรณ์    กรรมการ 
  1๒.4 นางรัชนี               พุดซ้อน                   กรรมการ 
  1๒.๕ นางสาวภัทรนุช      ศิริพงษ์    กรรมการและเลขานุการ 
1๓. คณะกรรมการปฏิคม มีหน้าที่ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เตรียมน้ าและของว่าง 
ไว้ต้อนรับ ประกอบด้วย 
     1๓.1 นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม    ประธานกรรมการ  
     1๓.2 นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์    กรรมการ 
     1๓.๓ นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม    กรรมการ 
 1๓.๔ นางสุมาล ี นักเรียน  กรรมการ 
     1๓.5 นางสาวอภินันทนีย์ เอ่ียมมา    กรรมการ 
        14.6 นางสาวปิติมา  ฉับพลัน         กรรมการและเลขานุการ   
1๔. คณะกรรมการพิธีการ มีหน้าที่ด าเนินการ เป็นพิธีกรเพ่ือด าเนินรายการปัจฉิมนิเทศ ประกอบด้วย 

 14.1 นายวีรพล ปานด า   ประธานกรรมการ         
 14.2 นายวิทยา                อินอยู่   กรรมการ 
 14.3 นายยุทธ์สพร             รักสิงห์         กรรมการ 
 14.4 ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการและเลขานุการ 
15. คณะกรรมการจัดนักเรียนเข้าร่วมแสดงความยินดี มีหน้าที่จัดเตรียมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                            
เพ่ือเข้าร่วมแสดงความยินดี ประกอบด้วย 
 15.1 นางทวีรัตน์              เหรียญทอง                ประธานกรรมการ        
 15.2 นางสาวพวงพลอย      พรกระแส  กรรมการ 
 15.3 นางสาวศิริกัลยา        โสตถิรวรกุล  กรรมการ 
 15.4 ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน  กรรมการ 
16. คณะกรรมการประเมิลผล มีหน้าที่ด าเนินการ การประเมิลผลและการจัดเตรียมเอกสารส าหรับ 
การประเมินโครงการ โดยสังเกต ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมพร้อมทั้งจัดรูปเล่ม ประกอบด้วย 
 16.1 นางลาวัณย์               ถาพันธุ์   ประธานกรรมการ 
 16.2 นางสาวปิติมา            ฉับพลัน  กรรมการ 
 16.3 นางสาวแพรวพรรณ    ขันกสิกรรม  กรรมการ                  
 16.4 นางสาวอภินันทนีย์      เอ่ียมมา                   กรรมการ 
        16.5 นางสาวศิริวรรณ         พันทะยัก     กรรมการและเลขานุการ 
  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางโรงเรียนได้มอบหมาย        
อย่างเคร่งครัดและให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป 
 

         สั่ง  ณ  วันที่  21  กมุภาพันธ์  2562 
 

 
  
(นายสมพร  สุขอร่าม) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 



- ๖ - 

 

 

ก าหนดการวันปัจฉิมนิเทศ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เวลา รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
08.00น.-08.30 น.    นักเรียน ม.3 เดินเข้ามาเวทีโดมศักยภาพอย่างเป็นระเบียบ ครวูีรพล และคณะ 
07.30น.-08.30 น.   
 
 

นักเรียนระดับอ่ืนเข้าแถวท ากิจกรรมเคารพธงชาติ สวด
มนต์(เวทีโดมศักยภาพ) เรียงตามล าดับจากหน้าเวที ดังนี้  
ม.3, ม.2, ม.1, ม.4, ม.5 และ ม.6 

พิธีกรครูประจ าวัน 

08.30น.-09.30 น. นักเรียน ม.2 บูมแสดงความยินดีแก่พ่ี ม.3 ครทูวีรัตน์ และคณะ 
09.30น.-10.00 น. นักเรียน ม.3 เดินผ่านนักเรียนมอบ-รับดอกไม้ ลอดซุ้ม 

ธงม่วงขาว ขึ้นหอประชุม 32  
ครวูีรพล และคณะ 

10.30น.-10.45 น. ผู้อ านวยการกล่าวให้โอวาทนักเรียน ผอ.สมพร สุขอร่าม 
10.45น.-12.00 น. ท าพิธีบายศรี ให้กับนักเรียน ม.3 ครูโพยม และคณะ 
12.00น.-13.00 น. นักเรียนและครูรับประทานอาหารกลางวัน ครสูุภาพ และคณะ 
13.00น.-15.30 น. การแสดงกิจกรรมต่างๆของนักเรียน ม.3 ครวูีรพล และคณะ 
15.30น.-16.00 น. ชมการแสดงดนตรี ครูเฉลิมพลและครูคุณากร 
16.00น. นักเรียนกลับบ้าน ครวูีรพล และคณะ 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


