
  
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที่  ๒๘/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 25๖๓ 
----------------------------- 

  ด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25๖๓ จะจบการศึกษาจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพัน และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา อีกทั้งเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 
เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม และมีโอกาสกลับมาร่วมพัฒนาสถาบันการศึกษาในอนาคต จึงได้จัดให้มีโครงการ
ปัจฉิมนิเทศขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม 256๓ 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. นายมนตรี  คงเจริญ   ประธานกรรมการ 
 2. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  กรรมการ 
 3. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
 4. นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  กรรมการ 
 5. นายเฉลิมพล ทองจุ้ย   กรรมการ 
 ๖. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์   กรรมการ 
      ๗. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ีมูลดี   กรรมการ 
      ๘. นางดวงพร มากล้้า   กรรมการ 
      ๙. นางชนกานต์ กฤติธัญกช  กรรมการ 
     ๑๐. นายเสกสรร เทียนทอง  กรรมการ 
     ๑๑. นางภสัติ์ทิพา ยนต์นิยม  กรรมการ  
 1๒. นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการและเลขานุการ 
      1๓. นายฐิตินันท์ เหรียญทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  2. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษากับแผนกต่างๆ เพ่ือให้จัดกิจกรรม 
วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ กรรมการ
ประกอบด้วย 
 1. นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์  ประธานกรรมการ 
      ๒. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการ 
 ๓. นางปภัชญา บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
                      ๔. นางสาวเรวดี ด่านกิตติไกรลาศ  กรรมการ 
      ๕. นางเพลินจิตร ช้านาญผา  กรรมการ 
 



 2 
 
      ๖. นายลิขิต  สอนเทียน  กรรมการ 
     ๗. นายธีรพงษ์  เข็มคง     กรรมการ 
     ๘. นางวร ี  ยงคเ์จาะ    กรรมการ 
     ๙. นางอารีย์  สาเกกุล            กรรมการ 
     ๑๐. นางชนกานต ์ กฤติธัญกช  กรรมการ 
     ๑๑. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการ 
     ๑๓. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
     ๑๔. นางวิไล  นิลทวี   กรรมการ 
     ๑๕. นางภรณี   กังวาน   กรรมการ 
     ๑๖. นางสาวสุนันทา เมฒไตรรัตน์  กรรมการ 
     ๑๗. นายจักรพันธ ์ ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
     ๑๘. นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 

     ๑๙. นายฐิตินันท์ เหรียญทอง  กรรมการ 
     ๒๐. นางวิมลมาศ เตียไพบูลย์  กรรมการ 
     ๒๑. นายจักกฤษณ์   สุขรอด   กรรมการ 
     ๒๒. นางสชุาดา ยงค์เจาะ  กรรมการ 
     ๒๓. นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ ์  กรรมการ 
     ๒๔. นายโชคปวิช ศุภมงคลฤกษ์  กรรมการ 
     ๒๕. นายวัชรพงศ์ ปั้นเหน่ง   กรรมการ 
 

  ๓. กรรมการเจ้าหน้าที่ 
 3.1 ฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียงและเครื่องดนตรี  มีหน้าที่ ตกแต่งประดับเวที ติดป้ายไวนิล  
และบริเวณงานให้สวยงาม จัดตั้งโต๊ะส าหรับบายศรีสู่ขวัญ โต๊ะหมู่ จัดซุ้ม จัดป้ายและมัดผ้าเก้าอ้ี โต๊ะส าหรับอาหาร
ว่างและน้ าดื่ม  เตรียมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมใช้งาน กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายปราช  เชื้อประดิษฐ์ ประธานการมการ 
   ๒. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์ กรรมการ 
  ๓. นายเสกสรร  เทียนทอง กรรมการ 
   ๔. นายสมชาย  ดวงเนตร กรรมการ 
  ๕. นางภรณี  กังวาล  กรรมการ 
   ๖. นางสมปอง  ปานเมือง กรรมการ 
   ๗. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง  กรรมการ 
   ๘. นางสาวดาราพร ซ้อนแดง กรรมการ 
   ๙. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย  กรรมการ 
   ๑๐. นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา กรรมการ 
   ๑๑. นายเฉลิมพล อินทรสอาด กรรมการ 
   ๑๒. นายวัชรพงศ์ ปั้นเหน่ง  กรรมการ 
   ๑๓. นายโชคปวชิ ศุภมงคลฤกษ์ กรรมการ 
   ๑๔. นักการภารโรง   กรรมการ 
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 3.2 ฝ่ายท าเครื่องบายศรีสู่ขวัญและด้ายผูกข้อมือ  มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องบายศรี ด้ายผูก
ข้อมือ ผลไม้ และเครื่องบูชาอ่ืนๆ ให้พร้อมในการประกอบพิธี กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล กรรมการ 
   ๓. นายลิขิต  สอนเทียน กรรมการ 

๔. นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์ กรรมการ 
   ๕. นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ ์ กรรมการ 
   ๖. นายโชคปวชิ  ศุภมงคลฤกษ์ กรรมการ 
   ๗. นายวัชรพงศ์  ปั้นเหน่ง  กรรมการ 

   ๓.๓ ฝ่ายท าพิธีบายศรีสู่ขวัญ  มีหน้าที่  ท้าพิธีกรรมการบายศรีสู่ขวัญ การเชิญชวนคณะ 
ครูอาจารย์ผูกข้อมือให้กับนักเรียนเพ่ือความเป็นสิริมงคล กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางภรณี  กังวาล  ประธานกรรมการ 
        2. นายธีรพงษ์   เข็มคง  กรรมการ 
  3. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา กรรมการ 
 3.4 ฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ เป็นพิธีกรด าเนินรายการบริเวณหน้าเสาธง หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์ ประธานกรรมการ 
   ๒. นายสุนัย  ศรีม่วง  กรรมการ 
  ๓. นายลิขิต  สอนเทียน กรรมการ 
  ๔. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล กรรมการ 
 3.5 ฝ่ายถ่ายภาพ และวีดีโอ  มีหน้าที่ บันทึกภาพและถ่ายวีดีโอตลอดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ 
พร้อมทั้งฉายภาพกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน ประธานกรรมการ 
  2. นายธีรพงษ์  เข็มคง  กรรมการ 
  3. นายปฏิฬ  นาคทอง  กรรมการ 
   4. นางสาวสิรินุข  เข็มคง  กรรมการ 
  5. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด กรรมการ 
 3.6 ฝ่ายจัดหานักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียน ม.ต้น และม.ปลาย มีหน้าที่ จัดหาตัวแทนนักเรียน 
ม.ต้น และ ม.ปลาย มากล่าวค าอ าลาอาลัยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางเพลินจิตร  ช้านาญผา ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวเรวด ี  ด่านกิตติไกรลาศ  กรรมการ 
  ๓. นางวร ี  ยงค์เจาะ กรรมการ 
  ๔. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล กรรมการ 
  ๕. นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์ กรรมการ 
 3.7 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ส าหรับครูและนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา ประธานกรรมการ 
  ๒. นางเพลินจิตร  ช้านาญผา กรรมการ 
  2. นางสาวสุนันทา เมฒไตรรัตน์ กรรมการ 
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   3. นางค ามี  ชัยรักษา  กรรมการ 
   4. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์ กรรมการ  
   5. นางชนกานต์  กฤติธัญกช กรรมการ 
   ๖. นางอารีย์  สาเกกุล  กรรมการ 

 3.8 ฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้าที่  เบิกจ่ายเงิน งบประมาณในการจัดกิจกรรม จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช ประธานกรรมการ 
   ๒. นางค ามี  ชัยรักษา  กรรมการ 

๓. นางวิไล  นิลทวี  กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุนันทา เมฒไตรรัตน์ กรรมการ 
   ๕.นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์ กรรมการ  
 3.9 ฝ่ายจัดนักเรียนเข้าหอประชุม มีหน้าที่  ดูแลความเรียบร้อยและควบคุมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าหอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายธีรพงษ์   เข็มคง  ประธานกรรมการ  
   2. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง กรรมการ 

3. นายจักกฤษณ์   สุขรอด  กรรมการ  
4. ครูที่ปรึกษาชั้นม. ๖  ทุกคน  กรรมการ 

 3.10 ฝ่ายจัดนักเรียนร่วมแสดงความยินดี มีหน้าที่ จัดเตรียมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ถือธงโรงเรียนท าเป็นซุ้มเพ่ือแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายณรรตธร คงเจริญ ประธานกรรมการ 
  2. นายลิขิต สอนเทียน กรรมการ 
  3. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล กรรมการ 
  ๔. นางวิไล นิลทวี กรรมการ 
   ๕. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ กรรมการ 
     ๖. นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ ์ กรรมการ 

๗. นางสาวสุนันทา เมฒไตรรัตน์ กรรมการ 
      ๘. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา กรรมการ 
   ๙. ครูที่ปรึกษาชั้นม. ๕    ทุกคน  กรรมการ 
 3.11 ฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย  มีหน้าที่  ดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน ผู้เข้าร่วม
การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย  ประธานกรรมการ 

๒. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร กรรมการ 
  2. นายภัคคพล  หล่ าทุ่ง  กรรมการ 
   ๓. นายจักกฤษณ์   สุขรอด  กรรมการ 
   ๔. นายธีรพงษ์   เข็มคง  กรรมการ 
   ๕. นายวิทยา  อินอยู่  กรรมการ 
   ๕.  ครูที่ปรึกษาชั้นม. ๖  ทุกคน  กรรมการ 
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 3.12 ฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่ ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
นักเรียน  กรรมการประกอบด้วย 
   ๑. นางค ามี  ชัยรักษา  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวสุนันทา เมฒไตรรัตน์ กรรมการ 
   ๓. นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์ กรรมการ 

ให้ครอูาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป     

สั่ง  ณ วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. 256๔ 
 
 
 

(นายมนตรี  คงเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 
 

ก าหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๔ 

ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 

เวลา การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
๐๗.๕๐ น. - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนพร้อมกันที่โดมศักยภาพ ครทูี่ปรึกษา 
๐๘.๐๐ น. - นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าแถวท้ากิจกรรมเคารพธงชาติ  สวดมนต์ 

และเคารพสถาบันฯที่โดมศักยภาพ โดยเรียงล้าดับจากหน้าเวที ดังนี้ 
ม.๖ , ม.๑ , ม.๒ , ม.๓ , ม.๔ , ม.๕  

ครูพิธีกรประจ้าวันศุกร์ 

๐๘.๓๐ น. - ตัวแทนนักเรียน ม.ต้น กล่าวแสดงความยินดีกับพ่ี ม.๖ 
- ตัวแทนนักเรียน ม.ปลาย กล่าวแสดงความยินดีกับพ่ี ม.๖ 

พิธีกรและคณะ 

๐๘.๔๕ น. - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แสดงความยินดีกับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (Boom,ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน)  

ครูณรรตธรและคณะ 

๐๙.๐๐ น. - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน เดินผ่านนักเรียนรับมอบ
ดอกไม้ – ของที่ระลึก ลอดซุ้มธงม่วง – ชาว พร้อมเดินขึ้นหอประชุม
ศรีจุฬาลักษณ์ 

ครูธีรพงศ์และคณะ 

 ๑๐.๐๐ น.  - ผู้อ้านวยการโรงเรียน กล่าวปัจฉิมโอวาทกับนักเรียน พิธีกรและคณะ 
๑๐.๑๕ น. - ท้าพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พิธีกรและคณะ 
๑๒.๐๐ น. - นักเรียนและครู  รับประทานอาหารร่วมกัน ครูระดับชั้น ม.๖ ทุกคน 
๑๓.๐๐ น. - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน พบครูที่ปรึกษาและ 

ครูในระดับชั้น ม. ๖ เพ่ือผูกข้อมือและกล่าวแสดงความยินดี 
ครูระดับชั้น ม.๖ ทุกคน 

๑๕.๓๐ น. - นักเรียนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ ครูที่ปรึกษา 
 

หมายเหตุ  - ก้าหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  - การแต่งกายครู  เสื้อสูทสีม่วงโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


