
  
ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที่   20/ 25๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25๕9 

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

  ด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จะจบการศึกษาจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพัน และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา อีกท้ังเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 
เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม และมีโอกาสกลับมาร่วมพัฒนาสถาบันการศึกษาในอนาคต จึงได้จัดให้มีโ ครงการ
ปัจฉิมนิเทศข้ึน ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
   อาศัยอ านาจความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงมีค าสั่งให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก สนับสนุนการบริหารการด าเนินงาน
ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ กรรมการประกอบด้วย 
 1. นายธีรศักดิ์ คงเจริญ   ประธานกรรมการ 
 2. จ.ส.ต.ณรงค์ ประศาสตร์ศิลป์  กรรมการ 
 3. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
 4. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  กรรมการ 
 5. นายสถิตย์  ตรีกุย   กรรมการ 
 6. นางนิตยา  พรามจร   กรรมการ 
 7. นายไชยรัตน์ พรกระแส  กรรมการ 
 8. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการ 
 9. นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  กรรมการ 
 10. นายสุนทร สุคนธ์พานิช  กรรมการ 

11. นางจิราภรณ์ วงษ์กวีไพโรจน์  กรรมการ 
 12. นายบุญมี มะริด   กรรมการ 
 13. นายธงชัย รักถึง   กรรมการ 
 14. นางสุรางคนา คุปตรัตน์  กรรมการ  
 15. นายวิรัตน์ ตันติกุล   กรรมการ 
 16. นางภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
 17. นายพนม พุฒลา   กรรมการ  

 18. นายประยุทธ ครุธแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
      19. นายอมรพันธ์ อุตสากิจ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  2. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่  สั่งการและอ านวยการทั่วไปให้ค าปรึกษากับแผนกต่างๆ 
เพ่ือให้จัดกิจกรรมวันเกียรติยศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ กรรมการประกอบด้วย 
 1. นายประยุทธ ครุธแก้ว   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
 3. นายโพยม  ศิริพงษ์   กรรมการ 
 4. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
 5. นายวิรัตน์  ตันติกุล   กรรมการ 

 6. นางสุรางคนา คุปตรัตน์  กรรมการ 
 7. นางจิราภรณ์ วงษ์กวีไพโรจน์  กรรมการ 
 8. นางทวีรัตน์ เหรียญทอง  กรรมการ 
 9. นางปภัชญา บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
 10. นางชนกานต์ กฤติธัญกช  กรรมการ 
 11. นายอมรพันธ์ อุตสาหกิจ  กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางวันทนีย์ สุขเจริญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 13. นายฐิตินันท์ เหรียญทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3. กรรมการเจ้าหน้าที ่
 3.1 ฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียงและเครื่องดนตร ี มีหน้าที่ ตกแต่งประดับเวที ติดป้ายไวนิล  
และบริเวณงานให้สวยงาม จัดตั้งโต๊ะส าหรับบายศรีสู่ขวัญ โต๊ะหมู่ จัดซุ้ม จัดป้ายและมัดผ้าเก้าอ้ี โต๊ะส าหรับอาหาร
ว่างและน้ าดื่ม จัดธงโรงเรียนแประดับบันไดทางขึ้น เตรียมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พร้อมใช้งาน กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ  หัวหน้า 
  2. นายธงชัย  รักถึง  ทีมงาน 
  3. นายพนม  พุฒลา  ทีมงาน 
   4. นายอมรพันธ์  อุตสาหกิจ ทีมงาน 
   5. นายภคพล  หล่ าทุ่ง  ทีมงาน 
   6. นางภรณี  กังวาล  ทีมงาน 
   7. นางสมปอง  ปานเมือง ทีมงาน 
   8. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง  ทีมงาน 
   9. นางสาวดาราพร ซ้อนแดง ทีมงาน 
   10. นางสาวยุพิน อยู่เปีย  ทีมงาน 
   11. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ  ทีมงาน 
   12. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม ทีมงาน 
   13. นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา ทีมงาน 
  14. นายเฉลิมพล อินทรสอาด ทีมงาน 

 3.2 ฝ่ายท าเครื่องบายศรีสู่ขวัญและด้ายผูกข้อมือ  มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องบายศรี ด้ายผูก
ข้อมือ ผลไม้ และเครื่องบูชาอ่ืนๆ ให้พร้อมในการประกอบพิธี กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง หัวหน้า 
  2. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์ ทีมงาน 
  3. นางวริยาภรณ์  ธรัชอภิสวัสดิ์ ทีมงาน 
  4. นางอารีย์  สาเกกูล  ทีมงาน 
   5. นางวรี  ยงค์เจาะ ทีมงาน 
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   6. นางสาวเรวดี  ด่านกิตติไกรลาศ ทีมงาน 
   7. นางสุรางคนา  คุปตรัตน์ ทีมงาน 
 3.3 ฝ่ายท าพิธีบายศรีสู่ขวัญ  มีหน้าที่  ท าพิธีกรรมการบายศรีสู่ขวัญ การเชิญชวนคณะครู
อาจารย์ผูกข้อมือให้กับนักเรียนเพ่ือความเป็นสิริมงคล กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายโพยม  ศิริพงษ์  หัวหน้า 
        2. นายทวีพงศ์  รอดสิน  ทีมงาน 
  3. นายบุญมี  มะริด  ทีมงาน 
 3.4 ฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ เป็นพิธีกรด าเนินรายการบริเวณหน้าเสาธง หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์ หัวหน้า 
   2. นายสุนัย  ศรีม่วง  ทีมงาน 

  3. นายลิขิต  สอนเทียน ทีมงาน 
  4. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล ทีมงาน 
 3.5 ฝ่ายถ่ายภาพ และวีดีโอ  มีหน้าที่ บันทึกภาพและถ่ายวีดีโอตลอดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ 
พร้อมทั้งฉายภาพกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน หัวหน้า 
  2. นายธีรพงษ์  เข็มคง  ทีมงาน 
  3. นายปฏิฬ  นาคทอง  ทีมงาน 
   4. นายณรรตธร  คงเจริญ  ทีมงาน 

  5. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด ทีมงาน 
   6. นายจรัสพงษ์  เหมือนมี  ทีมงาน 
   7. นายอภิสิทธิ์  ทองลา  ทีมงาน 
 3.6 ฝ่ายจัดหานักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียน ม.ต้น และม.ปลาย มีหน้าที่ จัดหาตัวแทนนักเรียน 
ม.ต้น และ ม.ปลาย มากล่าวค าอ าลาอาลัยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางสุรางคนา  คุปตรัตน์ หัวหน้า 
  2. นายสุนัย  ศรีม่วง  ทีมงาน 
  3. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล ทีมงาน 
  4. นางสาววิมลมาศ ตันติกุล  ทีมงาน 
 3.7 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ส าหรับครูและนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางวันทนีย์  สุขเจริญ  หัวหน้า 
  2. นางจิราภรณ์  วงษ์กวีไพโรจน์ ทีมงาน 
   3. นายสถิตย์  ตรีกุย  ทีมงาน 
   4. นางค ามี  ชัยรักษา  ทีมงาน 
   5. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์ ทีมงาน 
   6. นางชนกานต์  กฤติธัญกช ทีมงาน 
 3.8 ฝ่ายการเงินและพัสด ุ มีหน้าที่  เบิกจ่ายเงิน งบประมาณในการจัดกิจกรรม จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช หัวหน้า 

2. นางวิไล  นิลทวี  ทีมงาน 
  3. นางวันทนีย์  สุขเจริญ  ทีมงาน 
   4. นางสาววิมลมาศ ตันติกุล  ทีมงาน 
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 3.9 ฝ่ายจัดนักเรียนเข้าหอประชุม มีหน้าที่  ดูแลความเรียบร้อยและควบคุมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าหอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายอมรพันธ์  อุตสาหกิจ หัวหน้า 
   2. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง ทีมงาน 

3. นางวรี    ยงค์เจาะ ทีมงาน  
4. นางค ามี  ชัยรักษา  ทีมงาน 
5. นางสาววิมลมาศ ตันติกุล  ทีมงาน 
6. นางสาวเรวดี   ด่านกิตติไกรลาศ ทีมงาน 
7. นางอารีย์  สาเกกูล  ทีมงาน 
8. นางวิไล  นิลทวี  ทีมงาน 
9. นายธีรพงษ์  เข็มคง  ทีมงาน 
10. นายลิขิต     สอนเทียน ทีมงาน  
11. นางสาวดาราพร   ซ้อนแดง ทีมงาน 
12. นายบุญมี     มะริด  ทีมงาน 
13. นายสถิตย์    ตรีกุย  ทีมงาน 
14. นางสาวยุพิน อยู่เปีย  ทีมงาน 
15. นายเฉลิมพล อินทรสอาด ทีมงาน 
16.นางสุรางคนา   คุปตรัตน์ ทีมงาน 
17. นางวริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์ ทีมงาน 
18. นางวันทนีย์   สุขเจริญ  ทีมงาน 
19. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์ ทีมงาน  
20. นางชนกานต์   กฤติธัญกช ทีมงาน 
21. นางจิราภรณ์ วงษ์กวีไพโรจน์ ทีมงาน 
22. นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์ ทีมงาน 
23. นายเสน่ห์  สุธีฐิติวัฒน์ ทีมงาน 
24. นางเพลินจิตร ช านาญผา ทีมงาน 

 3.10 ฝ่ายจัดนักเรียนร่วมแสดงความยินด ีมีหน้าที่ จัดเตรียมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือ
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางทวีรัตน์ เหรียญทอง หัวหน้า 
  2. นายขวัญชัย สุขมา ทีมงาน 
  3. นายลิขิต สอนเทียน ทีมงาน 
  4. นางสาวศิรกิัลยา โสตถิวรกุล ทีมงาน 
  5. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น ทีมงาน 
  6. นางสาวพวงพลอย พรกระแส ทีมงาน 
  7. ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกคน 
 3.11 ฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย  มีหน้าที่  ดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน ผู้เข้าร่วม
การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายวิรัตน์  ตันติกุล  หัวหน้า 
   2. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง ทีมงาน 
   3. นายขวัญชัย  สุขมา  ทีมงาน 
   4. นายบุญมี  มะริด  ทีมงาน 
   5. นายพนม  พุฒลา  ทีมงาน 
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   6. นายปฏิฬ   นาคทอง  ทีมงาน 
   7. นายสถิตย์  ตรีกุย  ทีมงาน 
 3.12 ฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่ ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กรรมการ
ประกอบด้วย 
   1. นางจิราภรณ์  วงษ์กวีไพโรจน์ หัวหน้า 
   2. นางสาววิมลมาศ ตันติกุล  ทีมงาน 
   3. นางค ามี  ชัยรักษา  ทีมงาน 
   4. นางอารีย์  สาเกกูล  ทีมงาน 
   5. นางวริยาภรณ์  ธรัชอภิสวัสดิ ์ ทีมงาน 

ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป     

สั่ง  ณ วันที่  ๒6 มกราคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 

(นายธีรศักดิ์  คงเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


