
 

ค ำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 

ที ่ ๑๔  /๒๕๖๒ 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ และ ๖ 

ด้วยโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  ก าหนดจัดให้มีการปัจฉินนิเทศ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมในด้านการ
แสดงความกตัญญูกตเวทิตาจิต  และความรักความผูกพันระหว่างศิษย์กับครูในโรงเรียน ให้กับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ในวันศุกร์ที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  – ๑๒.๐๐ น.  ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์  ปกป้อง 

 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๔๖   แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒  พ.ศ.๒๕๕๓  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑.๑ นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาวอารีย์ เอ่ียมงาม  กรรมการ 
๑.๓ นายทองสา  ทวีโชต ิ   กรรมการ 
๑.๔ นางชิดชนก   ศุภารัตน์  กรรมการ 
๑.๕ นายปวริศร์  โตน้ า   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖ นางเรวด ี  เวียงอ าพล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ดูแล  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
๒.๑ นายปวริศร์ โตน้ า   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายคมสันติ์ ดางาม   รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางนิจวรรณ ค าวังพฤกษ์  กรรมการ 
๒.๔ นางสาวกฤชสร บุญธรรมเจริญ  กรรมการ 
๒.๕ นางอนงค์นาถ สงธิ   กรรมการ 
๒.๖ นางสาวชนิกานต์ ศักดิ์ดาณรงค์  กรรมการ 
๒.๗ นางสาวร าไพ มีแก้ว   กรรมการ 
๒.๘ นายพิพากษา สุทธินา   กรรมการ 

    /๒.๘ นายเมธี... 



-๒- 

๒.๙ นายเมธ ี  แปนเมือง  กรรมการ 
๒.๑๐ นายปรีดา ชื่นกลิ่นธูป  กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวพัชรรินทร์  บญุสาง  กรรมการ 
๒.๑๒ นางณัฐญาณ ์ จอกแก้ว   กรรมการ 
๑.๑๓ นางกฤษณี สุริยาแสงศรี  กรรมการ 
๒.๑๕ ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กรรมการ 
๒.๑๕ ครูที่ปรึกษาระดับชั้มมัธยมศึกษาปีที่  ๖ กรรมการ 
๒.๑๖ นางเวรวดี เวียงอ าพล  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๗ นางสาวอนัญญา อัตนัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ๑. จัดเตรียมงานปัจฉิมนิเทศ 
   ๒. เสนอรูปแบบและจัดท าก าหนดการปัจฉิมนิเทศ   
   ๓. ก าหนดรูปแบบ  เนื้อหา  เนื้อหา  จัดท าเอกสารแจกเอกสารในการปัจฉิมนิเทศ 

  ๔. ดูแลนักเรียนตลอดกิจกรรม 
  ๕. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  

 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  ประกอบด้วย 
๓.๑ นางเอ้ือมพร เบ็ญนา   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายสิทธา เสาร์แดน  รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางสาวสุภาวดี มุ้ยจีน   กรรมการ 
๓.๔ นางสาวอนัญญา อัตนัย   กรรมการ 
๓.๕ นางสาวรุ่งฤด ี หลวงเจริญ  กรรมการ 
๓.๖ นางสาวนันท์ณภัส  ดอกกุหลาบ  กรรมการ 
๓.๗ นางสาวจินดา คงเจริญจิตติกุล  กรรมการ 
๓.๘ นางพัชรินทร์ ไม้เกษ   กรรมการ 
๓.๙  นายเมธ ี แปนเมือง  กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวเดือนฉาย  หนูแสนดี  กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวธีรารัตน ์ ตันเจริญ  กรรมการ 
๓.๑๒ นางคัมภีรัย แก้วหาญ  กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวสิราวรรณ  เสีย่งบุญ  กรรมการ 
๓.๑๔ นางขนิษฐา ทิพย์มงคล  กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาววภิาพร ธรรมสา   กรรมการ 
๓.๑๖ นางนิจวรรณ ค าวังพฤกษ์  กรรมการ 
๓.๑๗ นางอารีรัตน์ จ าปาจีน   กรรมการ 

/๓.๑๘ นางสาวประนอม... 



-๓- 

๓.๑๕ นางสาวประนอม แฟงวัด  กรรมการ 
๓.๑๘ นายสมควร พ่อวงษ์   กรรมการ 
๓.๑๙ นางเรวด ี เวียงอ าพล  กรรมการ 
๓.๒๐ ว่าที่ รต. วันชัย  เสนีวงศ์  ณ อยุธยา กรรมการ 
๓.๒๑ นางณัฐญาณ ์ จอกแก้ว   กรรมการ 
๓.๒๒ นางสาวนวลศิริ สันติสวัสดิ ์  กรรมการ 
๓.๒๓ นายนิธ ิ ทองเปี่ยม  กรรมการ 
๓.๓๔ นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อนันต์  กรรมการ 
๓.๓๕ นางสาวทิพามณี  หาผล   กรรมการ 
๓.๒๖ นางสาวชนิกานต์  ศักดาณรงค์  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๗ นางสาวกมลมาศ  ยูรักคุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้ำที่   ๑. ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศตลอดงาน 
๒. ด าเนินการพิธีเปิด – พิธีปิดการปัจฉิมนิเทศ 

 ๓ .จัดเตรียมค ากล่าวรายงายการปัจฉิมนิเทศ 
 ๔. จัดเตรียมพิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม 

 

๔. คณะกรรมฝ่ำยสถำนที่ ประกอบด้วย 
๔.๑ นายทองสา ทวีโชต ิ   ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายวสันต ์ ศรีเมือง   กรรมการ 
๔.๓ นางเรวด ี  เวียงอ าพล  กรรมการ 
๔.๔ นางสาวอารีรัตน์ จ าปาจีน   กรรมการ 
๔.๕ นางสาวขวัญสุดา กองช้าง   กรรมการ 
๔.๖ นางอนงค์นาถ   สงธิ   กรรมการ 
๔.๗ นักการภารโรงและ แม่บ้านทุกคน  กรรมการ 
๔.๘ นางณัฐญาณ ์ จอกแก้ว   กรรมการและเลขานุการ   
๔.๙ นายสุรโชค สังฆธรรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้ำที่ ๑. จดัเตรียมรูปแบบการจัดสถานที่และท าความสะอาดหอประชุม พงษ์ศักดิ์  ปกป้อง วิหาร 
 ๒. ประดับตวัอักษรบนเวทีหอประชุม 
 ๓. จัดโต๊ะหมู่บูชาและธูปเทียนดอกไม้บนเวที 
 ๔. จัดที่นั่งส าหรับครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนผัง 
 ๕. จดตกแต่งซุ้มแสดงความยินดีหน้าวิหารหลวงปู่ขาว 
 ๖. จัดตกแต่งเก้าอ้ีที่นั่งส าหรับ ผอ. เพื่อมอบประกาศนียบัตรบนเวที 
 

/กิจกรรมปัจฉิม... 



-๔- 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภำพ  ประกอบด้วย 
๕.๑ นายทองสา ทวีโชต ิ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายพิพากษา สุทธินา  กรรมการ 
๕.๓ นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลผล กรรมการ 
๕.๔ นายมงคล  อินเรือง  กรรมการ 
๕.๕ นางสาวณัฐญาณ์ จอกแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
๕.๖ นายวสันติ ์ ศรีเมือง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. บันทึกภาพตามล าดับกิจกรรม 
 ๒. ดูแลควบคุมการใช้เครื่องเสียงตลอดการด าเนินกิจกรรม 

  ๓. จัดเตรียมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ตลอดงาน  
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 
    ๖.๑ นางสาวสุกัลยา ค านวนวัย  ประธานกรรมการ 
    ๖.๒ ว่าที่ ร.ต. วันชัย เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
    ๖.๓ นางสาวนันทกาตน์ ค านวนวัย  กรรมการ   
    ๖.๔ นางเรวด ี  เวียงอ าพล  กรรมการและเลขานุการ 
    ๖.๕ นางอนงค์นาถ  สงธิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. ให้ความสะดวกในการควบคุม  ดูแลและเบิกจ่าย เงินค่าพัสดุ 
 ๒. ดู เบิก – จ่าย ค่าอาหารและค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมงาน 
 ๓. จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปัจฉิมนิเทศ 

  

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร  ประกอบด้วย 
๗.๑ นางนิรมิต  วงค์ภาดี   ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางขนิษฐา ทิพย์มงคล  กรรมการ 

/๗.๓ นางสุชัญญา… 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓  และ ๖ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 

ด ำทองคล้องใจ    อำลยัน้อง – พี่      
สำยใยไมตร ี       รักน้ีนิรันดร ์

วันที่  ๒๒ กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๒ 

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 

 



-๕- 

๗.๓ นางสุชัญญา ดุษฎีอ าไพ  กรรมการ 
๗.๔ นางสาวร าไพ มีแก้ว   กรรมการ 
๗.๕ นางสาวขวัญสุดา กองช้าง   กรรมการ 
๗.๖ นางสาวกนกวรรณ เรืองแสง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมอาหาร  ของว่างและน้ าดื่มส าหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมงาน 
 

๘. คณะกรรมฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย  ประกอบด้วย 
๘.๑ นายปรีดา  ชื่นกลิ่นธูป  ประธานกรรมการ 

    ๘.๒ นายเมธ ี  แปนเมือง  กรรมการ 
    ๘.๓ นายสุพล  จันทรี   กรรมการ 
    ๘.๔ นางสาวอุมาพร ผาจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ดูแลความปลอดภัยตลอดการปัจฉิมนิเทศ 
 

๙. คณะกรรมฝ่ำยประเมินผล  ประกอบด้วย 
๙.๑ นายปวริศร์ โตน้ า   ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางสาวอนัญญา อัตนัย   กรรมการ 
๙.๓ นางสาวรุ่งฤด ี หลวงเจริญ  กรรมการ 
๙.๔ นาสาวงกฤชสร บุญธรรมเจริญ  กรรมการ 
๙.๕ นางสาวร าไพ มีแก้ว   กรรมการและเลขานุการ    

 มีหน้ำที ่ จัดท าแบบประเมินการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลต่อฝ่ายด าเนินการ 
 

     ให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ประชุมหารือ  วางแผน  การจัดกิจกรรมให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
พร้อมเพรียง  มีประสิทธิภาพ 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
             (นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
 

 
 
 

หมายเหตุ  การแต่งกายชุดผ้าไทยสวยงาม 



ก ำหนดกำรกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 

“สำยสัมพันธ์  อ ำลำ  ลูกด ำทอง” 

วันศุกร์ที่  ๒๒  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒ 

ณ  หอประชุมพงษ์สักดิ์   ปกป้อง  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหต ุ
๐๙.๐๐ น. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ เรียงตามเลขที่ เดินขึ้นหอประชุมทั้ง ม.๓ และ ม.๖  
๐๙.๓๐ น. ซักซ้อมพิธีการมอบประกาศนียบัตร  
๑๐.๐๐  -
๑๒.๐๐ น. 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ถึงหอประชุม 
 นายภราดร  ต่างใจ  ประธานนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑  สั่งนักเรียนท าความเคารพ 
 พิธีกรเชิญผู้อ านวยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (นักเรียนทุกคนลุกขั้นยืนพนมมือ) 
 ผู้อ านวยการเข้าประจ าต าแหน่งที่โพเดียม เพ่ือรอท าการมอบประกาศนียบัตร 
 รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารงารกิจการนักเรียน นายปวริศร์  โตน้ า กล่าวรายงาน

การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 ผู้อ านวยการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่  ๓  และชั้นมัธยมศึกษา

ปีที  ๖ ตามล าดับ 
 เสร็จพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิญผู้อ านวยการลงประจ าเก้าอ้ีด้านล่างหน้าเวทีพร้อม

เชิญฝ่ายปริหาร  ครูที่ปรึกษาทั้ง  ม. ๓  และ  ม. ๖  นั้งประจ าเก้าอ้ีเพ่ือให้ตัวแทน
นักเรียนน าพวงมาลัยมาไหว้แสดงมุฑิตาจิตห้องละ  ๒ คน 

 นักเรียนตัวแทน  ม. ๓  และ ม. ๖  ระดับละ  ๑ คนพูดแสดงความรู้สึก ความรักความ
ผูกพันธ์ที่มีต่อโรงเรียน และมอบของที่ละลึกให้กับทางโรงเรียน ผู้อ านวยการผู้รับมอบ 

 เชิญตัวแทนครูอาวุโส  กล่าวแสดงความรักและความห่วงใยแก่นักเรียนทุกคน ๑ ท่าน 
 เชิฐผู้อ านวยการกล่าวปัจฉิมโอวาท ให้กับนักเรียนชั้น ม.๓  และ ม. ๖ 
 ลอดซุ้มประตูแสดงความยินดีออกด้านหน้าวิหารหน้าห้องกิจการนักเรียน ถ่ายรูปเป็นที

ระลึก นักเรียนชั้น  ม.๓  ม. ๖  เดินลอดซุ้มธงกลับไปไหว้อ าลาหลวงปู่ขาวที่วิหาร 
 นักเรียน ม. ๓  และ ม. ๖  เดนิลอกซ้อมธงโรงเรียนลงมาจากหอประชุม เพื่อรับการบูม

ทั้งพ่ีน้องชาวด าทองกลางสนามลานเอนกประสงค์หน้าเสาธงและรับอาหารว่าง   
 

 

๑๒.๐๐ น. เสร็จพิธีนักเรียนทุกคนเดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพ  
 


