
 
ค าสั่งโรงเรียนสามัคคีศึกษา 

ที ่ 26/25๖3 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ประจ าปีการศึกษา 25๖2 
…………………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนสามัคคีศึกษา ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จ านวนทั้งสิ้น 159 คน ซึ่งส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562                                   
ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา                           
เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในโรงเรียนสามัคคีศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์                   
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  เกิดความรัก ความศรัทธา ต่อสถาบัน                        
ระหว่างนักเรียนกับโรงเรียนเป็นอย่างดี จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 39 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วยบุคลากรดังต่อไปนี้ 

 1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาก ากับดูแล ตลอดจนอ านวยความสะดวก ใน
การปัจฉิมนิเทศนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ประกอบด้วย 
  1.1  นางสาวอุไรวรรณ   ทองเสน่ห์  ประธานกรรมการ 
  1.2  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ ์  รองประธานกรรมการ 
  1.3  นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล   กรรมการ 
  1.4  นางสาวจันทรา  ช านาญดง  กรรมการ 
  1.5  นายชวลิต   เพชรรัตน์  กรรมการ 
  1.6  นางมาลี   ศิริกุลพิทักษ ์  กรรมการ 
  1.7  นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร  กรรมการและเลขานุการ 
  1.8  นางยุพิน  บุญมาก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2.คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ จัดเก้าอ้ี ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
จ านวน 500 คน ติดตั้งเครื่องเสียง จัดท าป้ายไวนิลการจัดกิจกรรม  ตกแต่งสถานที่  พร้อมทั้งดูแล                            
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา ทั้งก่อนและหลังจัดกิจกรรมประกอบด้วย 
  2.1  นายสุวิทย์  จูห้อง     ประธานกรรมการ 
  2.2  นายประวิทย์   ค าศรี   รองประธานกรรมการ 
  2.3  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ ์  กรรมการ 
  2.4  นางสาวกรุณา ชุมนวน   กรรมการ 
  2.5  นางสาวศวรรณร์ัตน์ เพ่ิมพูน   กรรมการ 
  2.6  นายทรงวุฒิ เฉียงลิบ   กรรมการ 
  2.7  นางสาวนาตาชา ด้ามทอง   กรรรมการ 
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  2.8  นางสาวขวัญฤทัย     จงใจ   กรรมการ 
  2.9  นายบุญเรียง   แก่นจันทร์  กรรมการ 

2.10  นายมนิจ  ช้องประเสริฐ  กรรมการ 
  2.11  นางวารีย์  วุทธชูศิลป์  กรรมการและเลขานุการ 
  2.12  นางสาวเจติยา   จันทพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าช่อดอกไม้ มีหน้าที่ วางแผน จัดซื้อ จัดท าช่อดอกไม้ ส าหรับติดเสื้อ 
ร่วมแสดงความยินดีกับความส าเร็จให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประกอบด้วย 
  3.1  นางพิไลวรรณ    เพชรคง   ประธานกรรมการ 
  3.2  นางวารีย์  วุทธชูศิลป์  รองประธานกรรมการ 
  3.3  นางสาวออมทอง สุกรอดรู้   กรรมการ 

 3.4  นางสาวอรรถยา ล่องตี ้   กรรมการ 
 3.5  นางสาวเจติยา จันทพันธ์  กรรมการ  

  3.6  นางสาวอนิษา ยาชะรัด   กรรมการ 
  3.7  นางธนาพร  วงษ์อภัย  กรรมการ 
  3.8  นางสาวณิชกานต์ วงเวียน   กรรมการ 
  3.9  นางยุพิน  บุญมาก   กรรมการ 
  3.10  นางจิรพันธ์ สินไชย   กรรมการและเลขานุการ 
  3.11  นางอภิวันท์ สกุลทิพย์แท้  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ วางแผน และด าเนินงานจัดกิจกรรมตามตารางที่ก าหนด 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 
  4.1  นางสาวศวรรณร์ัตน์ เพ่ิมพูน   ประธานกรรมการ 
  4.2  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการ 
  4.3  นายทรงวุฒิ เฉียงลิบ   กรรมการและเลขานุการ 

 5.คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนและประสานงานกับครู                           
เพ่ือร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนจัดเตรียมดอกไม้ และวางแผนต้อนรับนักเรียน ติดดอกไม้แสดงความยินดี
กับนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ประกอบด้วย 
  5.1  นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร  ประธานกรรมการ 
  5.2  นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล  รองประธานกรรมการ 
  5.3  นางสาวอรรถยา   ล่องตี ้   กรรมการ 
  5.4  นางสาวณิชกานต์ วงเวียน   กรรมการ 
  5.5  นางสาวอนิษา ยาชะรัด   กรรมการและเลขานุการ 
  5.6  นางสาวเจติยา       จันทพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 6. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม มีหน้าที่ วางแผน จัดเตรียม และบริหารจัดการอาหาร
และเครื่องดื่มให้เพียงพอ ส าหรับนักเรียนชั้น ม.3, ม.5, ม.6 และคณะครู รวมทั้งหมด 238 คน ประกอบด้วย  

๖.๑  นางมาลี    ศิริกุลพิทักษ ์  ประธานกรรมการ 
6.2  นางพิไลวรรณ เพชรคง   รองประธานกรรมการ 
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  6.3  นางจิรพันธ์  สินไชย   กรรมการ 
  6.4  นางกษมน  พลเดช   กรรมการ 
  6.5  นางสาวออมทอง สุดรอดรู้   กรรมการ 
  6.6  นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น   กรรมการ 

6.7  นางสาวจิราวดี ไกรเทพ   กรรมการ 
๖.8  นางสาวณัฐกานต์ เอ่งฉ้วน   กรรมการ 
๖.9  นางสาวขวัญฤทัย   จงใจ   กรรมการ 
๖.10  นางสาวลลิตา   อินพรม   กรรมการ 
๖.11  นางยุพิน  บุญมาก   กรรมการและเลขานุการ 
๖.12  นางสาวจันทรา ช านาญดง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 7. คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง มีหน้าที่ จัด ติดตั้ง ระบบแสงเสียง ที่หอประชุม ประกอบด้วย 
  7.1  นายประวิทย์ ค าศรี   ประธานกรรมการ 
  7.2  นักเรียนระดับชั้น ม.1   2 คน  กรรมการ 
  7.3  นายพนมศักดิ ์ บุญมาศ   กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพตลอดการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
  8.1  นางสาวจันทรา ช านาญดง  ประธานกรรมการ 
  8.2  นางสาวณิชกานต์    วงเวียน   กรรมการ 
  8.3  นางสาวนาตาชา ด้ามทอง   กรรมการและเลขานุการ 

 9. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ บริหารจัดการเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงิน ในการจัดกิจกรรม                
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย 
  9.1  นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล  ประธานกรรมการ 
  9.2  นางสาวอนิษา ยาชะรัด   กรรมการ 
  9.3  นางสาวลลิตา อินพรม   กรรมการ 

9.4  นางสาวจันทรา   ช านาญดง  กรรมการและเลขานุการ 

 10. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน มีหน้าที่  ควบคุม  ดูแล ความเรียบร้อย ในการจัดกิจกรรม
ของนักเรียน ประกอบด้วย 
  10.1  นายชวลิต   เพชรรัตน์  ประธานกรรมการ 
  10.2  นายสุวิทย์    จูห้อง   รองประธานกรรมการ 

10.3  นางจิรพันธ์ สินไชย   กรรมการ 
  10.4  นางมาลี   ศิริกุลพิทักษ ์  กรรมการ 

10.5  นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล  กรรมการ 
  10.6  นางสาวกรุณา ชุมนวน   กรรมการและเลขานุการ 
  10.7  นายประวิทย์   ค าศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 11. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าซุ้ม ถ่ายภาพ แสดงความยินดีกับนักเรียน มีหน้าที่ จัดท าซุ้มถ่ายภาพ
แสดงความยินดีให้กับนักเรียนม.3 และ ม.6 ประกอบด้วย 
  11.1  นายสุวิทย์ จูห้อง   ประธานกรรมการ 
  11.2  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการ 
  11.3  นางสาวอรรถยา ล่องตี ้   กรรมการ 
  11.4  นักเรียนชั้น ม.5/1 และ ม.5/2  กรรมการ 
  11.5  นางสาวเจติยา จันทพันธ์  กรรมการ 
  11.6  นางสาวอนิษา   ยาชะรัด   กรรมการและเลขานุการ 

12.คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกนักเรียนเพื่อจัดท าเกียรติบัตร มีหน้าที่ คัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 
และม.6 ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามลักษณะสุจริต  5 ประการของโรงเรียนสุจริตและ
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ดังนี้ 1)ทักษะการคิด 2)ความมีวินัย 3)ความซื่อสัตย์สุจริต 4)ความ
พอเพียง 5)ความมีจิตสาธารณะ 6)ความรับผิดชอบ 7) ความสุภาพ  ประกอบด้วย  

12.1  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ ์  ประธานกรรมการ  
12.2  นายประวิทย์   ค าศรี    กรรมการ 
12.3  นางสาวจันทรา  ช านาญดง  กรรมการ 
12.4  นางสาวออมทอง  สุกรอดรู้   กรรมการ 
12.5  นางสาวจิราวดี  ไกรเทพ   กรรมการ 
12.6  นางสาวอรรถยา  ล่องตี ้   กรรมการและเลขานุการ 

13. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร มีหน้าที่ จัดพิมพ์เกียรติบัตรและประสานงานกับฝ่ายพิธี
การด าเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ประกอบด้วย  

13.1  นางณภัทร อ่อนชื่นจิตร   ประธานกรรมการ  
13.2  นางสาวณิชกานต์    วงเวียน  กรรมการ   
13.3  นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง   กรรมการและเลขานุการ 

14. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม ให้ครอบคลุมเก็บ
รวบรวมแบบประเมินผล วิเคราะห์การประเมินผลการจัดกิจกรรม เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุง          
การจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป ประกอบด้วย 

 14.1 นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน  ประธานกรรมการ 
 14.2 นางสาวนาตาชา   ด้ามทอง  กรรมการ 

14.3 นางยุพิน     บุญมาก  กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ  เพ่ือบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
      

สั่ง ณ วันที่  21 กุมภาพันธ์  พ.ศ.25๖3 
 
 

     (นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา 



 
ก าหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
07.00 – 08.00 น. นักเรียน ม.3 , ม.6 ลงทะเบียน คณะกรรมการตาม

ค าสั่ง 
08.00 – 08.30 น. กิจกรรมหน้าเสาธง ครูเวรประจ าสัปดาห์ 
08.30 น. รวมนักเรียน ม.3, ม.6ใต้อาคาร 3 นักเรียนระดับอื่นๆ

พร้อมกันที่หอประชุม  
ครูณภัทรและครูชวลิต 

08.30 – 09.30 น. นักเรียนเดินแถวจากอาคารเรียน 3  
กิจกรรมติดช่อดอกไม้ (ข้างหอประชุม)  

คณะกรรมการตาม
ค าสั่ง 

09.30 น. นักเรียนตั้งแถวรอประธาน(บริเวณหลังอาคารหอประชุม) ครูเวรประจ าสัปดาห์ 
09.30  - 10.00 น.  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.3  ม.6 เดินน านักเรียน ม.3, ม.6 

เข้าหอประชุม กิจกรรมลอดซุ้ม  
 

10.00 – 10.30 น. - ประธานเดินเข้าหอประชุม 
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- เชิญประธานฟังการกล่าวรายงาน  
- หัวหน้างานวิชาการ  กล่าวรายงาน 
- พิธีมอบเกียรติบัตร ให้นักเรียน ม.3 ม.6 ที่มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามลักษณะสุจริต 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริตและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
- ประธานให้โอวาท 

ฝ่ายพิธีการ 

10.30 – 11.00 น. -ตัวแทนครูคือ  1.นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์    
  2.นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น กล่าวแสดงความยินดี 
-ตัวแทนศิษย์รุ่นน้องคือ   1.เด็กหญิงบุรัสกร  บัวทอง 
 2.นางสาวจันทร์จิรา  เบิกบาน กล่าวแสดงความยินดี 
- ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 นางสาววิภาพร  เมืองสุด 
กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณ 
-ตัวแทนนักเรียน ชั้น ม.6 นายดวงเกียรติ  ทรัพย์ส่ง 
กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณ 

ฝ่ายพิธีการ 

11.00 – 11.30 น. กิจกรรมผูกข้อมือ ให้นักเรียนระดับชั้น ม.3,ม.6  
โดยครูและผู้บริหาร  

คณะครู 

11.30 – 12.00 น. -นักเรียน ม.1,2,4,5 ตั้งแถวมอบของขวัญให้รุ่นพ่ี ม.3,ม.6 
-นักเรียน ม.1,2,4 เสร็จสิ้นกิจกรรมเดินทางกลับบ้าน 

นักเรียน  

12.00 – 13.30 น. -นักเรียนชั้น ม.3, ม.5 ,ม.6 และคณะครูรับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนชั้น ม.3,  
ม.5 ,ม.6 และคณะครู 

14.00 น. เสร็จกิจกรรม นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 เดินทางกลับ 
นักเรียนชั้น ม.5 เคลียร์สถานที่ เสร็จเรียบร้อย  
นักเรียนชั้น ม.5 เดินทางกลับ 

คณะกรรมการตาม
ค าสั่ง 

 


