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ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
ท่ี 79 / ๒๕๖4 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖3 

------------------------------------------------------------- 
 ด้วยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖3 จะจบ

การศึกษาจากโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพัน และเกิดความภาคภูมิใจใน
สถาบันการศึกษา อีกท้ังเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม และมีโอกาสกลับมาร่วม
พัฒนาสถาบันการศึกษาในอนาคต จึงได้จัดให้มีโครงการ ปัจฉิมนิเทศขึ้น ในวันศุกร์  ท่ี ๒6 มีนาคม ๒๕๖4        
ณ ลานหน้าเสาธงและหอประชุมควนกรด เวลา ๐๘.0๐ น. เป็นต้นไป  

อาศัยอ านาจตามความในมาตราท่ี  ๓๙  วรรค  ๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และ  มาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาด าเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3  ดังนี้ 
 
1.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าท่ี อ านวยความสะดวก สนับสนุนการบริหารการด าเนินงาน ต่าง ๆ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
   ๑.  นายณัฐวุฒิ     รัตนอรุณ     ผู้อ านวยการโรงเรียน              ประธาน                                  
   ๒.  นางณภัทร     เมืองไทย     รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธาน                                   
   ๓.  นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค   รองผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการ                              
   ๔.  นายวิฑูรย์   ชุมข า       ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ   กรรมการ                        
   ๕.  นายสุชาติ  โรวัฒน์        ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ   กรรมการ                                       
   ๖.  นางสาวกาญจนา คงชนะ       ครู                   กรรมการและเลขานุการ                    
    

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  มีหน้าท่ี ส่ังการและอ านวยการทั่วไปให้ค าปรึกษากับแผนกต่าง ๆ เพื่อให้จัด
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ ให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
            1.  นางณภัทร            เมืองไทย     รองผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธาน                                    

2. นายวิฑูรย์            ชุมข า       ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ   รองประธาน   
3. นายสุชาติ           โรวัฒน์        ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ   กรรมการ                                                         
4. นางอมรรัตน์         แขดวง       ครู       กรรมการ  
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5. นางกาญจนา         เลิศล้ า         ครู       กรรมการ 
6. นางจิรนันท์  แซมมงคล    ครู       กรรมการ 
7. นายเศณวี  อ่ าครอง      ครู       กรรมการ 
8. นายกิจศักดิ์ ชูศรี           ครู       กรรมการ 
9. นางบุษบา  สุทธิมาศ      ครู       กรรมการ 
10. นางพรทิพย ์ เชยบัวแก้ว   ครู       กรรมการ 
11. นางสาวกาญจนา คงชนะ       ครู       กรรมการและเลขานุการ     
12.  นางสาวสุกัญญา   ทองเพิ่ม      ครู                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ               

   
๓. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่ 
  ๓.๑  ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพิธีกร มีหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์รูปแบบและก าหนดการวันปัจฉิมให้ครูและ
นักเรียนทราบ ท าหน้าท่ีพิธีกรด าเนินกิจกรรมบนหอประชุม กรรมการประกอบด้วย 
   1.  นางกาญจนา        เลิศล้ า         ครู       ประธาน                                    
   ๒.  นางกฤติกา           จ านง       ครู       รองประธาน    
            ๓.  นางสาวกันต์ฤทัย    ทองเนื้อห้า   นักเรียน      กรรมการ 
            ๔. นางสาวปาริชาต      เรืองทองเมือง  นักเรียน      กรรมการ 
            5.  คณะกรรมการสภานักเรียน      นักเรียน      กรรมการ  
            6.  นางสาวกัญญารัตน์   ทองค า      ครู       กรรมการและเลขานุการ     
   

๓.๒ ฝ่ำยจัดสถำนที่ลำนหน้ำเสำธงและหอประชุมควนกรด มีหน้าท่ี จัดเตรียมฉากแสดงความยินดี โต๊ะ 
เก้าอี้ ท่ีใช้ในกิจกรรมหน้าเสาธง ตกแต่งประดับเวที จัดประดับตกแต่งบันไดทางขึ้น จัดท าฉากส าหรับถ่ายรูป ติด
ป้ายช่ืองานปัจฉิมนิเทศบนเวที ตกแต่งบริเวณงานให้สวยงาม จัดเตรียมโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อใช้ในพิธี กรรมการ
ประกอบด้วย 

    1.  นายสุชาติ           โรวัฒน์        ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ   ประธาน                                                         
    2.  นายสันต์ิ           จันทนะทรัพย์  ครู                          รองประธาน  
    3.  นายเศณวี  อ่ าครอง        ครู            กรรมการ  
    ๔. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์       ครู                      กรรมการ 
    ๕. นายวิษณุ  ผ่องฉาย       ลูกจ้างช่ัวคราว       กรรมการ  
    ๖. นายธีรเชษฐ์         ทุนสันเทียะ   ลูกจ้างช่ัวคราว       กรรมการ 
    ๗. นางเพ็ญศรี         รัตนสุภา       ลูกจ้างช่ัวคราว       กรรมการ 

        8. นางวิลาศ           ทองนวล       ลูกจ้างช่ัวคราว       กรรมการ 
              9.  คณะกรรมการสภานักเรียน       นักเรียน        กรรมการ  

   10.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน         กรรมการ 
             11.นางสาวกาญจนา คงชนะ       ครู         กรรมการและเลขานุการ   
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 ๓.๓  ฝ่ำยดูแลนักเรียนจัดท ำซุ้ม  มีหน้าท่ี จัดเตรียมสถานท่ีจัดซุ้ม ควบคุมดูแลการจัดซุ้ม ดูแลการ
จัดเก็บสถานท่ีหลังการจัดซุ้มให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  ๑.  นางจิรนันท์  แซมมงคล    ครู             ประธาน 
  ๒.  นางปรียา  บุญให้ผล     ครู                              รองประธาน 
  ๓.  นางณิชกมล  รัตนพันธ ์    ครู                 กรรมการ 
  ๔.  นางอมรรัตน์           แขดวง        ครู                 กรรมการ 
  ๕.  คณะกรรมการสภานักเรียน      นักเรียน            กรรมการ 
  ๖.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕      นักเรียน            กรรมการ 
  ๗.  นายพินิจ  เทพมณี       ครู             กรรมการและเลขานุการ     
 
 ๓.๔ ฝ่ำยเคร่ืองเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าท่ี เตรียมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย พร้อมใช้งาน และเตรียมฉายภาพกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กรรมการ
ประกอบด้วย 
  ๑.  นายเศณวี  อ่ าครอง        ครู              ประธาน  
  ๒.  นายสันต์ิ  จันทนะทรัพย ์ครู                                รองประธาน  
  ๓.  คณะกรรมการสภานักเรียน       นักเรียน              กรรมการ  
  ๔.   นายวัฒนา              วัฒนศิริ      ลูกจ้างช่ัวคราว             กรรมการและเลขานุการ        
   
 ๓.๕ ฝ่ำยถ่ำยภำพ และบันทึกวีดีโอ มีหน้าท่ี บันทึกภาพ ถ่ายวีดีโอตลอดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ และ 
ประชาสัมพันธ์การท ากิจกรรมในเว็บไซต์และเพจโรงเรียน กรรมการประกอบด้วย 
  ๑. นายกิจศักดิ์  ชูศรี       ครู               ประธาน  
  ๒. นายพินิจ  เทพมณี       ครู                                รองประธาน  
  ๓.  คณะกรรมการสภานักเรียน       นักเรียน              กรรมการ  
  ๔.  นายวัฒนา              วัฒนศิริ      ลูกจ้างช่ัวคราว             กรรมการและเลขานุการ        
   
 ๓.๖  ฝ่ำยจัดชุดกำรแสดง มีหน้าท่ี จัดชุดการแสดงและดนตรี ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงและโชว์
ดนตรี 
  ๑.  นางบุษบา  สุทธิมาศ     ครู              ประธาน 

๒.  นางณิชกมล  รัตนพันธ ์   ครู                               รองประธาน  
๓.  คณะกรรมการสภานักเรียน     นักเรียน             กรรมการ 
4.  นายณัฐพันธ์           ซงากรณ์     ครู                  กรรมการและเลขานุการ           
 

 ๓.๗  ฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียนระหว่ำงท ำกิจกรรม มีหน้าท่ี ควบคุมดูแลนักเรียนในการร่วมท ากิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศหน้าเสาธง และ บนหอประชุมควนกรด  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๑.  นายวิฑูรย์            ชุมข า   ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ   ประธาน   
๒.  นางกาญจนา         เลิศล้ า         ครู      รองประธาน                 

                   ๓.  นางมยุรฉัฑฐ        เกื้อนุ้ย          ครู            กรรมการ 
  ๔.  นางสาวสุทธินี       ทวนด า      ครู            กรรมการ 
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  ๕.  ครูที่ปรึกษาทุกห้อง       ครู                   กรรมการ 
  ๖.  คณะกรรมการสภานักเรียน      นักเรียน       กรรมการ 

7.  นางสาวกาญจนา  คงชนะ      ครู                 กรรมการและเลขานุการ   
8.   นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณมุณี      ครู                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
                                   

๓.๘ ฝ่ำยด ำเนินกิจกรรมบริเวณหน้ำเสำธง มีหน้าท่ี ควบคุมดูแลการมอบรางวัลให้นักเรียนท่ีมีผลการ
เรียนดี และ นักเรียนท่ีท าคุณประโยชน์ให้โรงเรียน และนักเรียนขวัญใจ  การแสดงเชียร์หลีดเดอร์และแสดงความ
ยินดี การจัดขบวนครูและนักเรียนเดินขบวนเกียรติยศ ขึ้นหอประชุม  กรรมการประกอบด้วย 

๑.  นางกาญจนา        เลิศล้ า          ครู        ประธาน                                    
๒.  นางสาวสุกัญญา    ทองเพิ่ม     ครู                         รองประธาน 
๓.  นางรัจนา        ประจักษ์วงศ์   ครู            กรรมการ  
๔.  นางอัฉราภรณ์      คงแป้น         ครู            กรรมการ 
๕.  นางณัฐวดี        แสงป้อม     ครู            กรรมการ  
๖.  นางจิตติมา         จู้ท่ิน             ครู            กรรมการ 
๗.  นางสาวสุภาพร    มณีโชติ     ครู            กรรมการ 
8.  คณะกรรมการสภานักเรียน     นักเรียน       กรรมการ 
9. นางสาวกาญจนา   คงชนะ     ครู        กรรมการและเลขานุการ                         
10.นางจีราวรรณ      บุญคุ้ม           ลูกจ้างช่ัวคราว              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ               
   

๓.๙ ฝ่ำยจัดท ำของที่ระลึก มีหน้าท่ี จัดเตรียมช่อดอกไม้ ของขวัญ สายสะพาย ด้ายผูกข้อมือ เพื่อร่วม
ความแสดงยินดีกับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี นักเรียนท่ีท าคุณประโยชน์ให้โรงเรียน และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๓ และ ๖ ทุกคน กรรมการประกอบด้วย 

๑. นางสาวกาญจนา  คงชนะ     ครู        ประธาน      
๒. นางสาวสุกัญญา   ทองเพิ่ม     ครู                         รองประธาน 
๓. นางวันเพญ็       ชุมพร้อมญาติ  ครู            กรรมการ 
๔. นางมยุรฉัฑฐ       เกื้อนุ้ย          ครู            กรรมการ 
๕. นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย์       ครู            กรรมการ 
6.   คณะกรรมการสภานักเรียน     นักเรียน       กรรมการ 
7.  นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณมุณี     ครู                            กรรมการและเลขานุการ   
                                   

๓.๑๐ ฝ่ำยจัดท ำพำนธูปเทียนแพขอขมำ และ พำนดอกไม้ เพื่อใช้ในพิธีขอขมาและปฏิญาณตนของ
นักเรียน กรรมการประกอบด้วย 

๑. นางสาวกาญจนา  คงชนะ     ครู        ประธาน 
๒. นางมยุรฉัฑฐ       เกื้อนุ้ย          ครู            กรรมการ 
๓. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณมุณี     ครู                            กรรมการและเลขานุการ                                    
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๓.๑๑  ฝ่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม มีหน้ำที่ จัดเตรียมอาหาร เครื่องด่ืม ส าหรับครูและนักเรียน ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม และ ดูแลความเรียบร้อยเมื่อกิจกรรมเสร็จส้ิน กรรมการประกอบด้วย 

๑. นางพรทิพย ์    เชยบัวแก้ว ครู          ประธาน 
                     ๒. นางปรียา    บุญให้ผล ครู                           รองประธาน                       
  ๓. นางวันเพญ็    ชุมพร้อมญาติ ครู              กรรมการ 

 ๔. นางสุเจตน์       บุญปล้อง ครู          กรรมการ 
5. นางเพ็ญศรี       รัตนสุภา      ลูกจ้างช่ัวคราว         กรรมการ 

         6. นางวิลาศ         ทองนวล       ลูกจ้างช่ัวคราว         กรรมการ 
7. คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน                    กรรมการ 

                     8. นางสุภาพร     ไชยรัตน์ ลูกจ้างช่ัวคราว                     กรรมการ  
9. นางสาวนิภาพร  ภักดีชน ลูกจ้างช่ัวคราว         กรรมการและเลขานุการ 
  

๓.๑๒  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ มีหน้ำที่ เบิกจ่ายเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรม จัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กรรมการประกอบด้วย 
  ๑.  นางสุทธิตา     ศรีบุญนาค     รองผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธาน                                     
  ๒.  นางวารุณี        จินดาวงศ์      ครู                         รองประธาน 

3.  นางจิรนันท์     แซมมงคล  ครู            กรรมการ 
  4.  นางสาวสุภาพร  มณีโชติ         ครู                            กรรมการและเลขานุการ                                    
  5.  นางสุภาพร     ไชยรัตน์  ลูกจ้างช่ัวคราว                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                
    

๓.๑๓  ฝ่ำยประเมินผลและรำยงำนผล มีหน้ำที่ ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศต่อคณะกรรมการอ านวยการ  กรรมการ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวกาญจนา  คงชนะ  ครู        ประธาน           
๒. นางรัจนา        ประจักษ์วงศ์ ครู                         รองประธาน 
3.  นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม      ครู                              กรรมการและเลขานุการ                
4. นางสาวสุทธินี       ทวนด า  ครู            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                    

 ขอให้คณะครูและบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยพร้อมเพรียงกันด้วยความรอบคอบ
และเรียบร้อย  เพื่อบังเกิดผลดีแก่ทางราชการและโรงเรียน 
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                   ( นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 


