
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล 3 สำมัคคีวิทยำคำร 
ที ่028/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕62 
......................................................... 

  ตามที่โรงเรียนจัดท าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายใต้กรอบโครงการ กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ด าเนินการ ส าหรับปีการศึกษา2562 จะจัดขึ้นในวันที่ ๑6 มีนาคม ๒๕๖3   
เวลา๐๘.๓๐น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพาขวัญโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร เพ่ือให้การด าเนิน
กิจกรรมฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

๑. คณะที่ปรึกษำ ประกอบด้วย  
 1.1 นายสวาท ดวงค า    ผู้อ านวยสารสถานศึกษา   ประธานกรรมการ  
 1.2 นางกัลยาณี กัญญาสาย   ครู/ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
 1.๓ นางสาววิยะดา หวังชนะ   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 1.๔ นางวนิดา ปัตเสน    ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 1.๕ นายบัณฑิต ไขแสง   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.6 นางพิชญา  จันทร์วิจิตร  ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.7 นางราตรี  โรจน์ณรงค์  ครู/ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ให้ค าแนะน าปรึกษาและแก้ปัญหา เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร/พิธีกร ประกอบด้วย  
 ๒.1 นางราตรี โรจน์ณรงค์   ครู/ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายบัณฑิต ไขแสง    คร/ูครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
 ๒.๓ นางพิชญา จันทร์วิจิตร   ครู/ครูช านาญการ   กรรมการ  
 2.4 นางมธุรส  พูนนายม   พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการ 
 ๒.5 นางสุรีพรรณ ฉันวิจิตร   ครู/ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 1. จัดท าค าสั่งและหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ จัดท าล าดับขั้นตอน และด าเนินกิจกรรมจนแล้วเสร็จ 
 ๒. จัดท าค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิด โอวาท และค าอวยพร 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำวีดีทัศน์กิจกรรมอ ำลำ ประกอบด้วย  
 3.1 นางสาวพรรณทิวา  อ ารุงสกุลรัฐ พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประธานกรรมการ 
 3.๒ นางสาววิรตา พลอ านวย   พนักงานจ้างเหมา          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่จัดท าวีดีทัศน์กิจกรรมอ าลา 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ ประกอบด้วย  
 ๔.1 นายบัณฑิต ไขแสง    ครู/ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ  
 ๔.๒ นายอุทิศย์ ฝ่ายเพ็ชร์   คร/ูครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 ๔.3 นายพิทักษ์ จานเขื่อง   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.4 นายสุริยา สินชุม   คร/ูครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ   



 ๔.5   นางสุรีพรรณ ฉันวิจิตร  คร/ูครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 ๔.6   นางวิรัช วุฒิพรหม    ครู/ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๔.7   นางสุพัตรา ผูกจิตต์   ลูกจ้างประจ า   กรรมการ  
 ๔.8   นายณรงค์ คันธเนตร   ลูกจ้างประจ า   กรรมการ 
  ๔.9   นางกิตติ ละออเอ่ียม   พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการ  
 ๔.10 นางสาวสุรีย์พร  หินทอง   พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการ 
 4.11 นายวชัรา  ดวงค า    พนักงานจ้างทั่วไป  กรรมการ  
 4.12 นายนันธิตา  ดวงค า  พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ กรรมการ  
 ๔.13 นางสาวปนัดดา ดวงค า   พนักงานจ้างเหมา  กรรมการ  
 ๔.14 นางสาวยุวดี ดวงค า   พนักงานจ้างเหมา  กรรมการ  
 ๔.15 นางสาวเอ้ือนภา ใจหาญ   พนักงานจ้างเหมา  กรรมการ  
 4.16 นางสาวประภัสสร  บญุยาน  พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ กรรมการ 
 4.17 Mr. OTTOP CROSDEL EKU ครูต่างชาติ   กรรมการ 
 ๔.๑8 นางสาวพรรณทิวา อ ารุงสกุลรัตน์  พนักงานจ้างตามภารกิจ         กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่ 1. จัดตกแต่งสถานที่ห้องประชุม สแตนรับประกาศนียบัตร ซุ้มส าหรับให้นักเรียนลอด และซุ้มบันทึกภาพ  
 ๒. จัดเตรียมเครื่องเสียง แสง อุปกรณ์ให้พร้อมใช้ จัดท าป้ายฉากหลัง  
 ๓. เตรียมเก้าอ้ีส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๓, ป.6 และ ม.3 และผู้ปกครองนั่ง จ านวน 120 ตัว 
๕. คณะกรรมกำรจัดเตรียมพิธีพรำหมณ์  อำหำรกลำงวันส ำหรับนักเรียนและเครื่องดื่มส ำหรับแขกผู้มีเกียรติ 
ประกอบด้วย  
 ๕.1 นางกัลยาณี กัญญาสาย   ครู/ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ  
 ๕.๒ นางจันทร์เพ็ญ ค านิยม   พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการ  
 ๕.๓ นางสาวณัฐกฤติมา ภาคศิริ   พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการ 
 ๕.๔ นางมธุรส พูนนายม    พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการ 
 5.5 นางธนพร  ไตรนทีพิทักษ์  พนักงานจ้างทั่วไป  กรรมการ 
 5.6 นางสาวยุวดี  ดวงค า   พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ กรรมการ 
 5.7 นางธรรญ์ญรัษม์ิ  ไชยพิมพา  พนักงานจ้างเหมา  กรรมการ 
 ๕.8 นางสาวขนัตยา  สารรัตน์  ครู/ครูช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที ่จัดเตรียมอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน และเครื่องดื่มส าหรับแขกผู้มีเกียรติ ต้อนรับแขก 
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำทะเบียนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย  
 ๖.๑ นางสุรีพรรณ ฉันวิจิตร   ครู/ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ  
 ๖.๒ นางจาริณี รัชมาศ    ครู/ครูเชี่ยวชาญ    กรรมการ  
 ๖.๓ นางวีรัช วุฒิพรหม   ครู/ครูช านาญการ   กรรมการ  
 6.4 นางสาวปาริชารัชต์  สมเทพ  คร ู            กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที ่จัดท าทะเบียนและรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมนักเรียนผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำรับวุฒิบัตร ประกำศนียบัตร ประกอบด้วย  
 7.๑ นายบัญฑิต ไขแสง    ครู/ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 7.2 นางจุฑามาศ  สมาทอง  ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 7.3 นางสุรีพรรณ ฉันวิจิตร   ครู/ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  



 7.4 นางวนิดา ปัตเสน    ครู/ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
 7.5 นางสาวจิรภา วีระพันธ์   ครู/ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
 7.6 นายพิทักษ์ จานเขื่อง   ครู/ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
 7.7 นางราตรี โรจน์ณรงค์   ครู/ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
 7.8 นางธิดารัตน์  จ านงค์   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 7.9 นางสุภาภรณ์  ฝ่ายเพ็ชร์  ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 7.10 นางสาวพิชญา จันทร์วจิิตร   ครู/ครูช านาญการ   กรรมการ  
 7.11 นางวัชราภรณ์ วงษาเคน   ครู/ครูช านาญการ   กรรมการ  
 7.12 นางสุมาลัย แฝงลาภ   ครู/ครูช านาญการ   กรรมการ  
 7.13 นางสาววรรณวนชั สีบโสม   คร/ูครูช านาญการ   กรรมการ  
 7.๑4 นางวีรัช วุฒิพรหม    ครู/ครูช านาญการ   กรรมการ  
 7.15 นางซ่อผกานิต สุพล   คร ู    กรรมการ  
 7.16 นางสาวจตุพร โพธิบา   คร ู    กรรมการ  
 7.17 นายกิตติ ละออเอ่ียม   พนักงานจ้างตามภารกิจ   กรรมการ  
 7.18 นางสาวพรรณทิวา  อ ารุงสกุลรัฐ   พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการ 
 7.19 นางสาวประภัสสร  บญุยาน  พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ กรรมการ 
 7.20 นางสาววริยา พุฒพิมพ์   ครู/ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที ่ ฝึกซ้อมนักเรียนผู้ที่ส าเร็จการศึกษารับวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร  
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมิน สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย  
 8.๑ นางราตรี โรจน์ณรงค์   ครู/ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ  
 8.๒ นางจุฑามาศ  สมาทอง  ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 8.3 นางสาวขนัตยา  สารรัตน์   ครู/ครูช านาญการ  กรรมการ  
 8.4 นางสาวปาริชารัชต์  สมเทพ  คร ู            กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที ่บันทึกภาพ และรวบรวมสรุปผลการด าเนินกิจกรรมและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อย่าให้เกิดผล
เสียหาย แก่ทางราชการหากพบปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือ
วินิจฉัยสั่งการ ต่อไป  

  สั่ง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

    

 
(นายสวาท  ดวงค า) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
 


