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คำสั่งโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
ที่ 30 / 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
โรงเรียนยาบีบรรณ์วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2564
**********************************************************************************
ด้วยโรงเรียนยาบี บรรณวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จะ
ดำเนิ น การจั ด งานปั จ ฉิ ม นิ เทศ และมอบใบประกาศนี ย บั ต รการจบการศึ ก ษา ให้ กั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ใน วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียน
ยาบีบรรณวิทย์ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (1) แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 เรื่องให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการเตรียมความพร้อมและดำเนินงาน
ตลอดจนให้คำปรึกษาในการแก้ไขปรับปรุง ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
นายนิโซะ
นิโมง
ประธานอำนวยการ
นางจีรนุช
เจริญยืน
รองประธานกรรมการ
นายมาหามะ
เจะซิ
กรรมการ
นางสาวนูรีมาลย์
สะมาแอ
กรรมการ
นางสาวแอเสาะ
เจ๊ะสมอเจ๊ะ กรรมการ
นายอับดุล
เจะสือแต
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ กำหนดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน สรุปรายรับ-จ่าย และ
นำเสนอให้คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการทราบ หลังการดำเนินงานเสร็จสิ้น ประกอบด้วย
นายมาหามะ
เจะซิ
ประธานกรรมการ
นางสาวสุไลคอ
โตะแว
รองประธานกรรมการ
นางสาวสีตีไบย์ซูรอ
อุเซ็ง
กรรมการ
นางนริสรา
ราชแดหวา
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร มีหน้าที่ จัดทำกำหนดการและพิธีการต่างๆ ของโครงการ เป็นพิธีกรและ
ผู้ดำเนินรายการตลอดโครงการ ประกอบด้วย
นางสาวจีรนาฎ
อันเต๊าะ
ประธานกรรมการ
นางสาวรอฮานี
ตาเยะ
กรรมการและเลขานุการ
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4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับแขก มีหน้าที่ ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ที่
เกีย่ วข้อง และต้อนรับ นำแขกผู้มีเกียรติเข้าที่นั่งรับรอง ประกอบด้วย
นายนิโซะ
นิโมง
ประธานกรรมการ
นายมาหามะ
เจะซิ
รองประธานกรรมการ
นายอุสมาน
สาและ
กรรมการ
นางสาวรอฮานี
ดือเระ
กรรมการและเลขานุการ
5.คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน มีหน้าที่ จัดทำเอกสารการลงทะเบียน รับการลงทะเบียน จัดทำคูปอง
อาหาร แลกหางบัตรลุ้นชิงโชค จัดทำ เข็มกลัดดอกไม้ และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
นางสาวนูรีมาลย์
สะมาแอ
ประธานกรรมการ
นางสาวนัศรินย์
วายีกอ
รองประธานกรรมการ
นางสาวสีตีไบย์ซูรอ
อูเซ็ง
กรรมการ
นางสาวอัยเสาะ
อาแว
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมการฝ่ายจัด ตกแต่งเวทีและสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ในการรับปัจฉิมนิเทศ จัดเตรียม
โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ เก้าอี้สำหรับนักเรียน ม.3, ม.6 ตกแต่งเวที จัดทำไวนิล ดูแล
ความ เรียบร้อย บริเวณ โรงเรียน และประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
นางจีรนุช
เจริญยืน
ประธานกรรมการ
นางสาวนิซูใบดะห์
กิติชัย
รองประธานกรรมการ
นายอับดุล
เจะสือแต
กรรมการ
นายมูหมัดสุกรี
กามิส
กรรมการ
นายกามารูดิน
ยามา
กรรมการ
นายยายา
มอลอ
กรรมการ
นายอับดุเลาะ
แวกะจิ
กรรมการ
นายอดินันท์
เจะซู
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง มีหน้าที่ ติดตั้งและควบคุมเครื่องเสียง เพื่อใช้ในกิจกรรมตลอดงาน
ประกอบด้วย
นายอุสมาน
สาและ
ประธานกรรมการ
นายมูหมัดสุกรี
กามิส
รองประธานกรรมการ
นายยายา
มอลอ
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมการจัดทำและมอบเกียรติบัตร มีหน้าที่ จัดทำเกียรติบัตรด้านวิชาการสายสามัญและศาสนา
ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานและครูที่ปรึกษาที่ดูแลนักเรียน
จนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ประกอบด้วย
นางวีรนุช
แวอูมา
ประธานกรรมการ
นางสาวแอเสาะ
เจ๊ะสมอเจ๊ะ รองประธานกรรมการ
นางสาวนัศรินย์
วายีกอ
กรรมการ
นายรูสลัน
ยาโฮะ
กรรมการ
นายมูหมัดซุลบีซัน
เจ๊ะเหง๊าะ
กรรมการ
นางสาวรอซีด๊ะห์
ยาโฮะ
กรรมการและเลขานุการ
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9. คณะกรรมการดูแลคัดกรอง Covid-19 และรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ควบคุมดูแลนักเรียน ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ที่จัดกิจกรรม ดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนในการเข้าร่วม กิจกรรม จัดเตรียมสภานักเรียนเพื่ออำนวยความ
สะดวก ประกอบด้วย
นายนิโซะ
นิโมง
ประธานกรรมการ
นายมูหมัดสุกรี
กามิส
รองประธานกรรมการ
นางนริสรา
ราชแดหวา
กรรมการ
นางรัชฎาภรณ์
ลิมป์ไตรรัตน์ กรรมการ
นางสาวอัยเสาะ
อาแว
กรรมการและเลขานุการ
10. คณะกรรมการประเมินผลและบันทึกภาพ มีหน้าที่ จัดทำแบบประเมิน จัดเก็บภาพ วีดีโอ และ
จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ประกอบด้วย
นางสาวสุไลคอ
โตะแว
ประธานกรรม
นางสาวจีรนาฎ
อันเต๊าะ
รองประธานกรรมการ
นางสาวนัศรีนย์
วายีกอ
กรรมการ
นางสาวสีตีไบย์ซูรอ
อุเซ็ง
กรรมการ
นายอดินันท์
เจะซู
กรรมการ
นางสาวรอฮานี
ตาเยะ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ขอให้ ผู้ ที่ได้ รับ การแต่ งตั้ งทุ ก ท่าน ปฏิ บั ติห น้ าที่ ที่ได้ รับ มอบหมายอย่ างเต็ม ความสามารถ
เพื่ อ ให้ กิ จ กรรม “ปั จ ฉิ ม นิ เทศ ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2564” ดำเนิ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ย และประสบ
ความสำเร็จ เกิดผลดีต่อโรงเรียน ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565

(นายนิโซะ นิโมง)
ครู รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์

