
     
 

ค ำสั่งโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เพชรบูรณ์ 
ที่   40     / 2556 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนปัจฉิมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2555 
 

                    ด้วยปีกำรศึกษำ 2555  กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เพชรบูรณ์  ไดจ้ัด              
งำนปัจฉิมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นประถมศึกษำปีที่  6  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3           
และมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภำพันธ์  2556  ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เพชรบูรณ์                
เวลำ  08.30  น. เป็นต้นไป  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                    
อำศัยอ ำนำจพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พุทธศักรำช  2546  มำตรำ  39                
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว    ดังนี้ 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
      1.1 นำยวุฒิศักดิ์       เหล็กค ำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน        ประธำนกรรมกำร 
      1.2 นำยอนุศักดิ์       สงนุ้ย                   รองผู้อ ำนวยกำร                     กรรมกำร 
      1.3 นำงเดือนเพ็ญ    ใจบุญ                     รองผู้อ ำนวยกำร                     กรรมกำร 
      1.4 นำยสังคม         นกแก้ว    ครู ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร                
      1.5 นำงอนงค์          เนตรทิพย์                  รองผู้อ ำนวยกำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่  1. ให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะและตัดสินใจแก้ปัญหำกำรด ำเนินกำร 

2. บรรยำยพิเศษ 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน   
      2.1 นำงอนงค์            เนตรทิพย์      รองผู้อ ำนวยกำร   ที่ปรึกษำ 
      2.2 นำงสำวกลอยใจ   เกียรติสถิตย์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ           ประธำนกรรมกำร     
      2.3 นำงสำวบรรเจิด   นิ่มพันธ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ                กรรมกำร  
      2.4 นำงสำวรัชน ี เพชรรัตน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร    
      2.5 นำงสำวอรพิน นำมวงษ์           ครูช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร 
      2.6 นำงปทุมพร      เคนยำ            ครูช ำนำญกำร                        กรรมกำร 
      2.7 นำงชนัญชิดำ    พำพันธ์             ครผููช้่วย                      กรรมกำร 
      2.8 นำงณุกูลพร     เพ็งโคตร   ครูช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่   1.  เตรียมกำรวำงแผนกำรปัจฉิมนิเทศและประชุมผู้ปกครองในวันศุกร์ที่ 22 กุมภำพันธ์ 2556 

 2.  เตรียมเอกสำรประชำสัมพันธ์ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป. 6 ,ม. 3 และ ม. 6 
           3.  ประสำนงำนกำรเตรียมจัดด ำเนินกำรกับทุกฝ่ำย 
            4. ร่วมด ำเนินงำนในวันศุกร์ที่ 22 กุมภำพันธ์ 2556  สรุปผลกำรด ำเนินกำรและรำยงำน 
ผู้บังคับบัญชำทรำบต่อไป 
3. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 

3.1 นำงสำวณภัทรชนก วุฒินำคธรรม   ครธูุรกำร  กรรมกำร 
3.2 นำงสุรีรัตน์  อ่ิมจันทร์ พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 

หน้าที ่  1.  ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำยทรำบถึงก ำหนดกำรด ำเนินงำนในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2556 
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 2.  อ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
4. คณะกรรมการจัดสถานที่และตกแต่งเวที 

4.1 นำยสังคม            นกแก้ว  คร ูปฏิบัติหน้ำที่ รองผู้อ ำนวยกำร ที่ปรึกษำ 
4.2 นำงสำวบรรเจิด    นิ่มพันธ์ ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
4.3 นำงสำวรัชนี    เพชรรัตน์      ครูช ำนำญกำร           จัดตกแต่งบริเวณเวที 
4.4 นำงณกมล           นกแก้ว         ครูช ำนำญกำร              จัด/ตกแต่งแท่นกล่ำว 
4.5 นำงณุกูลพร    เพ็งโคตร ครูช ำนำญกำรพิเศษ       จัด/เก็บเก้ำอ้ีนั่ง  ม.6 
4.6 นำงชนัญชิดำ   พำพันธ์ ครูผู้ช่วย   จัด/เก็บเก้ำอ้ีนั่ง  ม.6 
4.7 นำงสำวนภำ         วงศ์สงิห์แก้ว ครผูู้ช่วย            จัด/เก็บเก้ำอ้ีนั่ง  ม.6 
4.8 นำงสมศรี    ประสงค ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   จัด/เก็บเก้ำอ้ีนั่ง ม. 3 
4.9 นำงสำวอรพิน    นำมวงษ์ ครูช ำนำญกำร  จัด/เก็บเก้ำอ้ีนั่ง ม. 3 
4.10 นำงสำวพัทยำ    แย้มขะมัง ครูช ำนำญกำรพิเศษ   จดั/เก็บเก้ำอ้ีนั่ง ม. 3 
4.11 นำงสำวสุพรรษำ  ทองบุญตำ พนักงำนรำชกำร  จัด/เก็บเก้ำอ้ีนั่ง ม. 3 
4.12 นำงวำสนำ         เงำะหวำน ครูช ำนำญกำร  จัด/เก็บเก้ำอ้ีนั่ง ม. 3 
4.13 นำงสำวจงรัก      บุญพุทธ    พนักงำนรำชกำร  จัด/เก็บเก้ำอ้ีนั่ง ม. 3 
4.14 นำงสำวอมรำ     ศิริโภคำสมบัติ พนักงำนรำชกำร  จัด/เก็บเก้ำอ้ีนั่ง ป. 6 
4.15 นำงสำวปรำงทิพย์ ศรีสอำด พนักงำนรำชกำร    จัด/เก็บโซฟำประธำน คณะครูในงำน                                                                  
4.16 นำยธีรยุทธ   เพชระบูรณิน พนักงำนรำชกำร         จัดดอกไมแ้ละตกแต่งตัวหนังสือบนเวที      
4.17 นำยจักรพงศ์      นำมทองดี      พนักงำนรำชกำร   ดูแลนักเรียนท ำควำมสะอำดหอประชุม 
4.20 นำยมนตรี   สีนำค  ครูช ำนำญกำร  ดูแลนักเรียนท ำควำมสะอำดหอประชุม 
4.19 นำยชัยรัตน์       โพธิ์ชยั           ครูผู้ชว่ย                     ขอยืมและรับ-ส่งเก้ำอ้ี 
4.20 นำยสุริยำ          แซ่กือ           พนักงำนรำชกำร            ขอยืมและรับ-ส่งเก้ำอ้ี 
4.21 นำงสำวน้ ำทิพย์  อยู่เครือ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่    1.   จัดเตรียมเก้ำอ้ีส ำหรับผู้ปกครอง และนักเรียนให้เพียงพอ 

2. ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยในท้ำยชื่อให้เรียบร้อย  
3. จัดตกแต่งเวทีและผูกผ้ำให้สวยงำมเหมำะสม  
4. อ่ืนๆตำมควำมเหมำะสม     

5.  คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนชั้น ป.6 , ม. 3  และ ม. 6 
5.1 นำงสำวบรรเจิด   นิ่มพันธ์  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
5.2 นำงสำวกลอยใจ  เกียรติสถิตย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
5.3 นำงอรวรรณ       เบ้ำศิลป์          ครูช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 
5.4 นำงสมศรี  ประสงค์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
5.5 นำงสำวพัทยำ  แย้มขะมัง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
5.6 นำงสำวอรพิน  นำมวงษ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
5.7 นำงวำสนำ  เงำะหวำน ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
5.8  นำงชนัญชิดำ  พำพันธ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
5.9 นำงสำวนภำ   วงศ์สิงห์แก้ว ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
5.10นำงสำวสุพรรษำ  ทองบุญตำ พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร  
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5.11 นำงสำวจงรัก  บุญพุทธ พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
5.12 นำงสำวอมรำ    ศิริโภคำสมบัติ พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
5.13 นำงทิพวรรณ  สู้แค่ชีพ  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
5.14 นำงณุกูลพร  เพ็งโคตร ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่  1.   จัดส ำรวจจ ำนวนนักเรียน ป. 6 ,ม. 3 และ ม. 6 เข้ำประชุมบริเวณหอประชุม 

2. พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง และชี้แจงผลกำรเรียนให้ผู้ปกครองทรำบ 
3. ให้นักเรียนเขียนใบสมัครเข้ำศึกษำต่อ พร้อมตรวจสอบหลักฐำนกำรสมัครให้ครบถ้วน  

6. คณะกรรมการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้การศึกษาต่อ 
6.1 นำงสำวอรพิน นำมวงษ์          ครูช ำนำญกำรพิเศษ        ประธำนกรรมกำร 
6.2 นำงจีรำพร        เนื่องชุมพล       ครูผู้ช่วย             กรรมกำร 
6.3 นำงกิง่กำญจน์    ภูมิผล           พนักงำนรำชกำร            กรรมกำร 
6.4 นำงปรำงทิพย์ ศรีสะอำด พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     หน้าที่     จัดบอร์ดให้ควำมรู้จำกแผ่นพับทุกสถำบัน ประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทรำบ 
7.  คณะกรรมการรับรายงานตัว/ จัดท าแบบสอบถาม 
    7.1 นำงสำวกลอยใจ   เกียรติสถิตย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
    7.2 นำงอรพิน     นำมวงษ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
    7.3 นำงสำวอำรรีัตน์  บุตตะไมล์ ครูผู้ช่วย            กรรมกำร 
    7.4 นำงทิพวรรณ    สู้แค่ชีพ  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
    7.5 นำงสำวจงรัก   บุญพุทธ  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
    7.6 นำงชนัญชิดำ      พำพันธ์            ครผูู้ช่วย            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่   1.  จัดท ำเอกสำรรับรำยงำนตัว / แบบสอบถำม 
2. จัดเก็บพร้อมประเมินผลเพ่ือสรุปรำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

8.  คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม 
8.1 นำงอนงค์   เนตรทิพย์ รองผู้อ ำนวยกำร  ที่ปรึกษำ     
8.2 นำงเบญจพร ศรีสุขค ำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
8.3 นำงชูศร ี สุทธิเจริญพำนิช ครูช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 
8.4 นำงสำวโสภ ี เปี้ยจันทึก        ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
8.5 นำงปฤษณำ สงนุ้ย  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
8.6 นำงสำวพัทยำ แย้มขะมัง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
8.7 นำงสำวนภำ   วงศ์สิงห์แก้ว      ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
8.8 นำงปรำงทิพย์ ศรีสะอำด พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
8.9 นำงสำวสุพรรษำ  ทองบุญตำ พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร  
8.10 นำงสำวนิภำ  ทวียศกุล พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร  
8.11 คนครัวทุกคน      กรรมกำร 
8.12 นำงสิริมำ เบ้ำสกุล           ครผูู้ช่วย             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่  1. จัดเครื่องดื่มและอำหำรกลำงวันส ำหรับผู้ปกครอง  จ ำนวน  250 คน 

                2. อ่ืนๆตำมควำมเหมำะสม 
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9.  คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง 
9.1 นำยสังคม         นกแก้ว  ครูปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำร ที่ปรึกษำ 
9.2 นำยธีรยุทธ เพชระบูรณิน พนักงำนรำชกำร   ประธำนกรรมกำร 
9.3 นำงสำวอมรำ     ศิริโภคำสมบัติ พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
9.4 นำยมนตรี พลรักษำ พนักงำนรำชกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่   จัดเตรียมชุดกำรแสดงขั้นรำยกำรตำมควำมเหมำะสม 

10. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง 
10.1 นำยจ ำนงค์         เนตรทิพย์       ครูช ำนำญกำรพิเศษ      ประธำนกรรมกำร 
10.2 นำยธนพล          พรมมี   ครูผู้ช่วย          กรรมกำร 
10.3 นำยบุญเกื้อ        เกตุแก้ว          ครูช ำนำญกำร            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่  1.  ประสำนงำนกับเจ้ำของเครื่องเสียง ไมค์ ติดตั้งที่หอประชุมในวันดังกล่ำว 

2. ติดตั้งพัดลมตั้งโต๊ะตำมควำมเหมำะสมให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง 
11. คณะกรรมการด าเนินรายการ 

11.1 นำยวรเชษฐ์        จันทหิรัญ ครูช ำนำญกำร      ประธำนกรรมกำร 
11.2 นำงสำวสุพรรษำ   ทองบุญตำ พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร  
11.3 นำยภูริภัทร     ม่วงเอี่ยม พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
หน้าที่   เป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำรจนเสร็จกิจกรรมดังกล่ำว 
 

12. คณะกรรมการบันทึกภาพ 
12.1 นำยวิญญู        ประเสริฐสิน      ครูช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 
12.2 นำงสำวเดรยำ บุญนวล  ครูพ่ีเลี้ยง  กรรมกำร 
หน้าที ่   บันทึกภำพตลอดกิจกรรม                         

13. คณะกรรมการดูแลความปลอดภัยและสถานที่จอดรถของผู้ปกครอง 
13.1 นำยอนุศักดิ์     สงนุ้ย  รองผู้อ ำนวยกำร  ที่ปรึกษำ 
13.2 นำยวิญญู    ประเสริฐสิน ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร   
13.3 นำยมนตรี    สีนำค  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
13.4 นำยจันทร์พยัพ  สีลำพุทธำ ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
13.5 นำยสุพิพิธพน   หมื่นแก้ว ครูผู้ช่วย   กรรมกำร     
13.6 นักศึกษำวิชำทหำร 
13.7 นำยพิสิฐ  รักษ์กระโทก  ครูผู้ช่วย            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่   1. เตรียม/จัดสถำนที่จอดรถและท ำป้ำยจรำจรในกำรจอดรถ และดูแลควำมปลอดภัยทุกด้ำน 
           2. อ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม   

 14. คณะกรรมการสรุป  ประเมินผลและรายงาน  
 14.1 นำงณุกูลพร    เพ็งโคตร ครูช ำนำญกำรพิเศษ       ประธำนกรรมกำร 
 14.2 นำงสำวกลอยใจ  เกียรติสถิตย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 14.3 นำงสำวอรพิน    นำมวงษ์       ครูช ำนำญกำร              กรรมกำร 
 14.4 นำงสำวทิสำกร   พลบุญ ครูผู้ช่วย                 กรรมกำร 
 14.5 นำงชนัญชิดำ     พำพันธ์         ครผูู้ชว่ย             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้าที่   สรุปผลกำรด ำเนินกำรและรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบต่อไป 
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งดังกล่ำว  ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วย         

ควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรและนักเรียนให้มำกที่สุด 

 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  4 กุมภำพันธ์  2556 

           สั่ง  ณ  วันที่   22  กุมภำพันธ์  2556 
 
 
 
 
                                                            (นำยวุฒิศักดิ์   เหล็กค ำ) 
                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เพชรบูรณ์ 
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ก าหนดการ 

งานปัจฉิมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา  2556 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2556 

 
 

08.30 – 09.00 น.  ผู้ปกครอง  นักเรียนรำยงำนตัวเข้ำร่วมประชุม 
09.00 – 9.30   น.  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรกล่ำวรำยงำน 

ต่อประธำนในพิธี กล่ำวเปิดงำนและให้โอวำท 
     09.30 – 10.00 น.  รองผู้อ ำนวยกำรพบผู้ปกครอง 
     10.00 -  10.30 น.          ชมกำรแสดง  
     10.30 -  11.00 น.         ชมวีดีทัศน์ น ำเสนอกิจกรรมของโรงเรียน 
     11.00 -  11.30 น.         ชมกำรแสดง 
     11.30 -  12.00 น.  ผู้ปกครองพบครปูระจ ำชั้นชั้น  

และนักเรียน ชั้น ป. 6 / ม.3(แยกเป็นสำยวิทย์-สำยศิลป์)  
สมัครเข้ำศึกษำต่อและมอบตัวเป็นนักเรียน 
โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เพชรบูรณ์ 

      12.00 – 13.00  น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน   
     (ชมกำรแสดงของนักเรียนศึกษำสงเครำะห์เพชรบูรณ์) 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


