
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที ่  23/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2563 

…………………………………………… 
 

 ด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จะจบการศึกษาจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
เพ่ือเป็นการแนะน าให้ข้อเสนอแนะแนวทางการศึกษาและการด าเนินชีวิตที่ดีตลอดจนเพ่ือให้นักเรียนมีความรักความ
ผูกพันกับสถานศึกษา ครู เพ่ือน นักเรียน เป็นขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียน และเพ่ือให้มีโอกาสกลับมาร่วม
พัฒนาสถาบัน จึงได้ก าหนดจดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศขึ้น ในวนัจันทร์ที่ ๘ มีนาคม 2564 ณ หอประชุม                              
ศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และเพ่ือให้การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย      
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที ่สั่งการและอ านวยการทั่วไปให้ค าปรึกษากับฝ่ายต่างๆ  
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการ
ประกอบด้วย 
  1. นายมนตรี คงเจริญ                ประธานกรรมการ 
    2. นางอฑิภา วรากรเจริญ  กรรมการ 
    3. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ  กรรมการ 
    ๔. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย  กรรมการ 
    5. นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  กรรมการ 
    ๖. นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์  กรรมการ 
    ๗. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
    ๘. นายราชันย ์  ปิยะสิริเชาวน์     กรรมการ 
    9. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
    10. นางดวงพร  มากล้ า  กรรมการ 
    11. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
    12. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
    13. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
    14. นายวีรพล  ปานด า  กรรมการและเลขานุการ 
  15. นางสุภาพ น้อยจนัทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  16. นางสุมาลี หมากผิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2. คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าที ่ด าเนินการให้พิธีบายศรีสู่ขวัญด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
มีคุณภาพตามเป้าหมายรวมทั้งแก้ปัญหาส าคัญ กรรมการประกอบด้วย 
  ๑. นายวีรพล        ปานด า  ประธานกรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 
  2. นายวิษณุ        อ้นบางเขน กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 

   ๓. นางสุภาพ        น้อยจันทร์ กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
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  4. นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
 5. นางรัชน ี  พุดซ้อน  กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 

  6. นายจิรวัตน ์  มารอินทร์ กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
 7. นางสาวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
 8. Miss Armie Docto Estrobo  กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
 9. นายศุภณัฐ  พงษ์สุวรรณ กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
 10. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 
 11. นางลาวัณย์    ถาพันธุ์  กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5                 
 12. นางสาวอรณิชา      จินดาสวัสดิ์ กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 
 13. นายสายชล  ด าแลลิบ กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 
 14. นายสมชาย   จรแจ่ม  กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 
 15. นางสาวอนุธิดา     แก้วสีม่วง กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 
 16. นางสุมาลี  หมากผิน กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 
 17. นางสุมาล ี              นักเรียน  กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 
 18. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 
 19. นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์ กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 
 20. นางนภาพร  โพธิ์เงิน            กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 
 21. นายปฏิฬ  นาคทอง  กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 
 22. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง            กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11     
 23. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 
 24. นางกาญจนาภรณ์   กล่อมคุ้ม  กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 
 25. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์          กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 
 26. นางสาวธิติญา  ด่านกิตติไกรลาศ กรรมการและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 
 3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ 

  3.1 ฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้าที่ ตกแต่งเวทีติดป้ายไวนิล ติดสายรุ้งและบริเวณงานให้สวยงาม 
จัดตั้งโต๊ะส าหรับบายศรีสู่ขวัญ โต๊ะหมู่ จัดซุ้ม จัดป้ายและมัดผ้า เก้าอ้ี ชุดรับแขกครู โต๊ะส าหรับอาหารว่าง 
และน้ าดื่ม กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายวีรพล  ปานด า  ประธานกรรมการ 
   2. นายภัคพล      หล่ าทุ่ง  กรรมการ 
   3. นายสายชล  ด าแลลิบ  กรรมการ 
   4. นายสมชาย   จรแจ่ม  กรรมการ 
   5. นางนภาพร         โพธิ์เงิน  กรรมการ  
   6. นายเฉลิมพล     อินทรสอาด          กรรมการ 
   7. นางสาวศิริวรรณ    พันทะยัก  กรรมการ 
   8. นางสุมาลี   นักเรียน  กรรมการ 
   9. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์   หมอกมืด  กรรมการ 
   10. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการและเลขานุการ 
   3.2  ฝ่ายจัดท าเครื่องบายศรีและด้ายผูกข้อมือ  มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องบายศรี ด้ายผูกข้อมือ 
ผลไมแ้ละเครื่องบูชาอ่ืนๆ โต๊ะหมู่ให้พร้อม กรรมการประกอบด้วย 

  1. นางกาญจนาภรณ์     กล่อมคุ้ม           ประธานกรรมการ  
  2. นางรัชนี                 พุดซ้อน              กรรมการ      
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  3. นางสาวอนุธิดา       แก้วสีม่วง   กรรมการ 
  4. นางสุภาพ               น้อยจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
  5. นางสุมาลี               หมากผิน           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   3.3 ฝ่ายถ่ายภาพและวีดีโอ มีหน้าที ่บันทึกภาพและถ่ายวีดิโอพิธีการต่างๆ ในงานปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน และแสดงวีดีทัศน์กิจกรรมต่างๆ ของครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านมา กรรมการ
ประกอบด้วย 
  1. นายวิษณุ              อ้นบางเขน          ประธานกรรมการ 
  2. นายเฉลิมพล          อินทรสอาด   กรรมการ 
   3. นายปฏิฬ              นาคทอง       กรรมการและเลขานุการ 
   3.4 ฝ่ายจัดอาหารและน้ าดื่ม  มีหน้าที ่จัดอาหารว่าง และน้ าดื่มให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางสุภาพ              น้อยจันทร์   ประธานกรรมการ        
  2. นางกาญจนาภรณ์    กล่อมคุ้ม            กรรมการ 
  3. นางนภาพร   โพธิ์เงิน               กรรมการ 
  4. นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์            กรรมการ 
  5. นางสาวอรนิชา      จินดาสวสัดิ์    กรรมการ 
  6. นางสุมาลี   หมากผิน   กรรมการและเลขานุการ 
  3.5 ฝ่ายควบคุมแสงเสียงเครื่องดนตรี  มีหน้าที่ ดูแลควบคุมเครื่องเสียง ไฟฟ้า 
และเครื่องดนตรีในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนให้เรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
    1. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด   ประธานกรรมการ                            
    2. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด   กรรมการ 
                 3. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการและเลขานุการ 
   3.6 ฝ่ายจัดนักเรียนเข้าที่ประชุม  มีหน้าที่ จัดนักเรียนให้เดินเข้าหอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 
และจัดให้นั่ งตามห้องเรียนของนักเรียนเอง กรรมการประกอบด้วย 
    1. นายวีรพล           ปานด า     ประธานกรรมการ                    
   2. นายยุทธ์สพร             รกัสิงห์               กรรมการ 
   ๓. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร   กรรมการ 
   4. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด   กรรมการ 

 5. นายสายชล  ด าแลลิบ กรรมการ 
 6. นายสมชาย   จรแจ่ม กรรมการ 

   7. ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน   กรรมการและเลขานุการ 
   3.7 ฝ่ายดูแลความปลอดภัย มีหน้าที ่ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ร่วมกิจกรรม 
ตลอดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน กรรมการประกอบด้วย 
       1. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร   ประธานกรรมการ                       
   2. นายวิษณุ               อ้นบางเขน       กรรมการ 
   3. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   กรรมการ 
   4. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการและเลขานุการ  
   5. ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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   3.8 ฝ่ายเหรัญญิก  มีหน้าที่ ดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรม การจัดซื้อ 
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางนภาพร           โพธิ์เงิน       ประธานกรรมการ                                                           
  2. นางสุภาพ             น้อยจันทร์          กรรมการ     
  ๓. นางสุมาลี             หมากผิน   กรรมการและเลขานุการ 
  4. นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   3.9 ฝ่ายท าพิธีบายศรีสู่ขวัญ มีหน้าที ่ท าพิธีกรรม การบายศรีสู่ขวัญ การเชิญชวน 
ให้คณะครูได้ผูกข้อมือให้กับนักเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล กรมการประกอบด้วย 
   1. นายวีรพล            ปานด า    ประธานกรรมการ            
   2. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด   กรรมการ 
   3. นายสายธาร  ยอดเกลี้ยง  กรรมการ 
   4. นางรัชนี               พุดซ้อน             กรรมการและเลขานุการ 
   3.10 ฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน  
เตรียมน้ าและของว่างไว้ต้อนรับ กรรมการประกอบด้วย 
      1. นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม   ประธานกรรมการ  
    2. นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์  กรรมการ   
    3. นางสาวอนุธิดา         แก้วสีม่วง   กรรมการ 
      4. นางสาวอรณิชา          จินดาสวัสดิ์  กรรมการ 
          5. นางสุมาลี   นักเรียน         กรรมการและเลขานุการ   
    3.11 ฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่ ด าเนินการ เป็นพิธีกรเพ่ือด าเนินรายการปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
กรรมการประกอบด้วย 

  1. นายวีรพล  ปานด า  ประธานกรรมการ        
  2. นายยุทธ์สพร             รักสิงห์  กรรมการ 
  3. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการและเลขานุการ 
  3.12 ฝ่ายจัดนักเรียนเข้าร่วมแสดงความยินดี มีหน้าที ่จัดเตรียมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                            
เพ่ือเข้าร่วมแสดงความยินดี กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสมชาย  ดวงเนตร  ประธานกรรมการ        
  2. นางทวีรัตน์              เหรียญทอง           กรรมการ 
  3. ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน กรรมการ 
   3.13 ฝ่ายจัดกิจกรรมบันเทิง มีหน้าที ่น านักเรียนร้องเพลงมาร์ชของโรงเรียนและเพลงอ่ืนๆ  
การแสดงโชว์ต่างๆ การแสดงดนตรี  และการบรรเลงดนตรีไทย ประกอบด้วย 
   1. นายทวีพงศ์  รอดสิน                ประธานกรรมการ                       
   2. นางรัชนี  พุดซ้อน   กรรมการ 
   3. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด   กรรมการ 
   4. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  5. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด      กรรมการ 
  6. คณะนักเรียนที่เป็นนักดนตรี      กรรมการ 
   7. นายสายธาร  ยอดเกลี้ยง   กรรมการและเลขานุการ 
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  3.14 ฝ่ายประเมินผล มีหน้าที ่ด าเนินการ การประเมิลผลและการจัดเตรียมเอกสารส าหรับ 
การประเมินโครงการ โดยสังเกต ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมพร้อมทั้งจัดรูปเล่ม และจัดท าบัญชีลงเวลา
เข้าร่วมกิจกรรมของครูและนักเรียน กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางลาวัณย์              ถาพันธุ์ ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวอรนิชา     จินดาสวัสดิ ์ กรรมการ 
  3. นางสาวอนุธิดา     แก้วสีม่วง กรรมการ 
  4. นางสาวแพรวพรรณ    ขันกสิกรรม กรรมการ                  
  5. นางสาวศิริวรรณ        พันทะยัก กรรมการและเลขานุการ 

ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป     

 สั่ง  ณ วันที่  ๒3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 

 
 (นายมนตรี   คงเจริญ) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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ก าหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 
วันจันทร์ที่  8  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

ณ  หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม    
 

เวลา รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

07.30 น. – 08.00 น.   นักเรียน ม.3 เดินเข้ามาเวทีโดมศักยภาพอย่างเป็นระเบียบ ครวูีรพล และคณะ 

08.00 น. – 08.30 น.    
 

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

พิธีกรครูประจ าวัน 

08.30 น. – 09.30 น. นักเรียน ม.3 เดินผ่านนักเรียนมอบ–รับดอกไม้  
ลอดซุ้ม ธงม่วงขาว ขึ้นหอประชุม 32  

ครูวีรพล และคณะ 

09.30 น. – 10.00 น. หัวหน้าระดับชั้น ม.3 กล่าวให้โอวาทนักเรียน ครูวีรพล และคณะ 

10.00 น. – 10.15 น. นักเรียนและครูรับประทานอาหารว่าง ครูสุภาพ และคณะ 

10.15 น. – 11.00 น. ท าพิธีบายศรี ให้กับนักเรียน ม.3 วิทยากร 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


