คาสั่ งโรงเรียนนาน้ อย
ที่ 38 / 2562
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6
ปี การศึกษา 2561 โรงเรียนนาน้ อย อาเภอนาน้ อย จังหวัดน่ าน
..................................................................................................................................................................
ด้วยโรงเรี ยนนาน้อยได้กาหนดแผนการจัดกิจกรรมปั จฉิ มนิ เทศให้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.40 น. -16.00 น. และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562
เวลาตั้งแต่ 08.30 น. - 12.00 น. เพื่อให้การดาเนิ นการดังกล่าวไปด้วยความเรี ยบร้อย อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 39 วรรค 1 แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ.2546 และ
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ให้ผอู ้ านวยการ
สถานศึกษาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนาน้อย จึง
ขอแต่งตั้งคณะครู ดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้
1.คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ ปรึ กษา ควบคุมดูแล อานวยการในการจัดกิจกรรมให้เป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย ประกอบด้วย
1.1ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์ อะทะยศ
ประธานกรรมการ
1.2 นางกนิษฐา รัตน์น้ าหิ น
รองประธานกรรมการ
1.3 นางจันธิรา วรศรี
กรรมการ
1.4 นายบุญฤทธิ์ ชาเตียม
กรรมการ
1.5 ว่าที่ร้อยตรี มงคล หนูสา
กรรมการ
1.6 นางสาวยุวเรศ วุธนู
กรรมการ
1.7 นายกฤษนัส วังสาร
กรรมการและเลขานุการ
1.8 นายศุภณัฐ วงศ์สกุล
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.ฝ่ ายดาเนินงาน มีหน้าที่ จัดเตรี ยมงาน จัดเตรี ยมอุปกรณ์ บายศรี สู่ขวัญ เข็มรุ่ นของนักเรี ยน ฉาก
และซุ ้ ม ดอกไม้ใ นการถ่ า ยภาพ ตกแต่ ง เวที และงานพิ ธี ก ร ในงานพิ ธี ก ารและด าเนิ น การจัด งาน ตาม
กาหนดการ ประกอบด้วย
2.1 นายศุภณัฐ วงศ์สกุล
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวยุพิน แซ่โซ้ง
รองประธานกรรมการ
2.3 นางแพรวไพลิน ศศิทตั ต์
กรรมการ
2.4 นางสาวพัชรี ปามะ
กรรมการ
2.5 นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์
กรรมการ

2.6 นางสาวบุญญารัตน์ ข่มอาวุธ
2.7 นางชนิดา กิติตุย้
2.8 นางสาวสุ พตั รา ขัติพนั ธ์
2.9 นางสาวมนัสนันท์ สร้อยคาศิริกุล
2.10 นางสาวพรชนก ขัติวงษ์
2.1 1นางจิรัชญา น้อยทรง
2.12 นางสาวกัลยกานต์ จักคามาละ
2.13 นางอมรรัตน์ กอชาลี
2.14 นางสาวอรอนงค์ จบแล้ว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

3. ฝ่ ายโสตทัศนู ปกรณ์ หน้าที่เตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องเสี ยง เตรี ยมคอมพิวเตอร์ เครื่ องฉายจัดทา
วิดีทศั น์ อานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และบันทึกภาพ ประกอบด้วย
3.1 นายสิ ทธิชยั ศศิทตั ต์
ประธานกรรมการ
3.2 นายกฤษนัส วังสาร
กรรมการ
3.3 นางสาวอุมาวดี วงษ์มิตร
กรรมการ
3.4 นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน
กรรมการ
3.4 นายธวัช พรมี
กรรมการและเลขานุการ
4. ฝ่ ายสถานที่ มีหน้าที่จดั เตรี ยมสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้การจัดตั้งซุ ้มดอกไม้ และฉากในการใช้ถ่ายภาพ
ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
4.1 ว่าที่ร้อยตรี มงคล หนูสา
ประธานกรรมการ
4.2 นายโชติทิวตั น์ ธุ ระกิจ
กรรมการ
4.3 นายอนุรักษ์ ผาบสละ
กรรมการ
4.4 คณะกรรมการสภานักเรี ยน
กรรมการ
4.4 นายศุภณัฐ วงศ์สกุล
กรรมการและเลขานุการ
5.ฝ่ ายอ านวยความสะดวก มี ห น้ า ที่ รั บ พระสงฆ์ และหมอสู่ ข วัญ ในพิ ธี ก ารจัด กิ จ กรรม
ประกอบด้วย
5.1 นายนพพล ต๊ะติ๊บ
ประธานกรรมการ
5.3 นายวัชรพล เทพสิ ทธิ์
กรรมการ
นา
ช ง น
กรรมการ
5.5 คณะกรรมการสภานักเรี ยน
กรรมการ
5.5 นายศุภณัฐ วงศ์สกุล
กรรมการและเลขานุการ

6.ฝ่ ายสวัสดิการ มีหน้าที่จดั เตรี ยมน้ าดื่มให้กบั คณะครู ผเู ้ ข้าร่ วมงาน ประกอบด้วย
6.1 นางสาวพัชรี ปามะ
ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวกัลยกานต์ จักคามาละ
กรรมการ
6.3 นางจิรัชญา น้อยทรง
กรรมการ
6.4 นางสาววาสนา มาไชย
กรรมการ
6.5 นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู กรรมการ
6.6 นางสาวสุ พตั รา ขัติพนั ธ์
กรรมการและเลขานุการ
7.ฝ่ ายวงดนตรี และการแสดง มีหน้าจัดเตรี ยมฝึ กซ้อมนักเรี ยน เพื่อทาการแสดงวงดนตรี สากล
วงโยธวาทิต / ดรัมเมเยอร์และวงดนตรี ไทย อานวยความสะดวกในอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม
7.1 นายสิ ทธิชยั ศศิทตั ต์
ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวสุ กานดา ไชยตีฆะ
กรรมการ
7.2 นางสาววรรณิ ศา จินนะ
กรรมการ
7.3นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์
กรรมการ
7.3 นางสาวขวัญพร สุ ขแสวง
กรรมการ
7.4 นายสมเกียรติ ไชยทะมาตร์
กรรมการ
7.3 นางแพรวไพลิน ศศิทตั ต์
กรรมการและเลขานุการ
8.ฝ่ ายดูแลความเรี ยบร้อย และความสงบ มีหน้าดูแลความเรี ยบร้อย และความสงบ ภายในกิจกรรม
8.1 นายกฤษนัส วังสาร
ประธานกรรมการ
8.2 นายชาติชาย ทองแดง
กรรมการ
8.3 นายวัชรพล เทพสิ ทธิ์
กรรมการ
8.4 นายอนุรักษ์ ผาบสละ
กรรมการ
8.5 นายปริ วชั ร งามเชย
กรรมการ
8.6 นายโชติทิวตั น์ ธุ รกิจ
กรรมการ
8.7 นางปริ ยากร คาส่ าง
กรรมการและเลขานุการ
9.ฝ่ ายการเงิน มีหน้าที่จดั หาและวางแผนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
9.1 นางจันธิรา วรศรี
ประธานกรรมการ
9.2 นางสาวอรนุช ขาลพรหม
กรรมการ
9.3 นางสุ ดาพร เหรี ยญพิมาย
กรรมการ
9.4 นายศุภณัฐ วงศ์สกุล
กรรมการ
9.5 นางสาวชนิดา สมควร
กรรมการและเลขานุการ

10. ฝ่ ายประเมินผล มีหน้าที่ทาแบบประเมิน สรุ ปผล จัดทารู ปเล่มในการสรุ ปรายงานการจัด
กิจกรรมประกอบด้วย
10.1 นางสาวสุ กานดา ไชยตีฆะ
ประธานกรรมการ
10.2 นางสาวยุพิน แซ่โซ้ง
กรรมการ
10.3นางสาวอรอนงค์ จบแล้ว
กรรมการ
10.4นางอมรรัตน์ กอชาลี
กรรมการ
10.5นางสาววรรณิ ศา จินนะ
กรรมการและเลขานุการ
10.6 นายศุภณัฐ วงศ์สกุล
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

ให้ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่ งครัด จนบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ว่าที่ร้อยตรี
(อดุลย์ อะทะยศ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนาน้อย

กาหนดการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนาน้อย
12.30 น.
12.50 น.

13.00 น.

13.10 น.
13.30 น.
14.10 น.
14.20 น.
14.40 น.
15.00 น.
15.05 น.

นักเรียนตัง้ แถวเพื่อเดินขึน้ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
โดยมีท่านผูอ้ านวยการและคณะครูอยู่ด้านหน้า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินแถวผ่านซุ้มธงโรงเรียนเข้า
หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โดยมีรนุ่ น้องและรุ่นพี่ ร่วมแสดง
ความยินดีอยู่ทั้ง 2 ข้าง ทางเดิน
เริ่มพิธีการ โดยมีท่านผูอ้ านวยการโรงเรียนนาน้อย
“ว่าที่รอ้ ยตรีอดุลย์ อะทะยศ” เป็นผู้เปิดพิธีและกล่าวให้
โอวาทกับนักเรียน
ตัวแทนคณะครูกล่าวให้โอวาทให้กับนักเรียน โดย ตัวแทนครูที่ปรึกษา
แต่ละห้องห้องละ 1 ท่าน หรือตามความเหมาะสม
พิธีบายศรีสู่ขวัญ “ผูกข้อมือ” ดนตรีไทยบรรเลง
นักเรียนรับชมวีดิทัศน์ “ความทรงจา”
ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สกึ “อาลาสถาบัน”
พร้อมกับร้องเพลงมาร์ชนาน้อย และเราและนาย ร่วมกัน
พิธีมอบ (ไข่สู่ขวัญ) ให้กับนักเรียนโดยคณะครูที่เข้าร่วมงาน
เสร็จพิธีการ
กิจกรรมอาลาสถาบัน ดาเนินการโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 และ5

กาหนดการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนาน้อย
รุ่น ศิลป์ศุภา
08.00 น.
08.15 น.
08.30 น.

09.00 น.
09.30 น.

09.45 น.

10.00 น.
10.30 น.
10.40 น.
10.50 น.
11.00 น.
11.30 น.
11.30 น.

นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ ทากิจกรรมหน้าเสาธง
นักเรียนตัง้ แถวเพื่อเดินขึน้ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
โดยมีท่านผูอ้ านวยการและคณะครูอยู่ด้านหน้า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดินแถวผ่านซุ้มธงโรงเรียนเข้า
หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โดยมีรนุ่ น้องร่วมแสดงความ
ยินดีอยู่ทั้ง 2 ข้าง ทางเดิน
เริ่มพิธีสงฆ์ โดยผู้อานวยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เริ่มพิธีการ โดยมีท่านผูอ้ านวยการโรงเรียนนาน้อย
“ว่าที่รอ้ ยตรีอดุลย์ อะทะยศ” เป็นผู้เปิดพิธีและกล่าวให้
โอวาทกับนักเรียน
-ตัวแทนคณะครูกล่าวให้โอวาท (ครูปัทมา ปิยศทิพย์)
พิธีมอบของที่ระลึก ให้กับโรงเรียน โดยตัวแทนของแต่ละ
ห้องเป็นผู้มอบ และผูอ้ านวยการโรงเรียน “ว่าที่รอ้ ยตรีอดุลย์
อะทะยศ” เป็นผู้รับมอบ
พิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบเข็มรุ่น “ผูกข้อมือ” ดนตรีไทยบรรเลง
นักเรียนรับชมวีดิทัศน์ “ความทรงจา”
ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สกึ “อาลาสถาบัน”
พร้อมกับร้องเพลงมาร์ชนาน้อย และเราและนาย ร่วมกัน
ตัวแทนรุ่นน้องกล่าวความรู้สึก “อาลารุ่นพี่”
พิธีมอบ (ไข่สู่ขวัญ) ให้กับนักเรียนโดยคณะครูที่เข้าร่วมงาน
เสร็จพิธีการ
พิธีรุ่นน้อง อาลารุ่นพี่ ดาเนินการโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 และ5

