
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ที่ 088 /2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4  ประจ าปีการศึกษา 2561 

      
       ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จะด าเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 08.00–12.00 น. เพ่ือ
เตรียมความพร้อมแก่นักเรียนในการเรียนและท าความเข้าใจถึงแนวทางการจัดการศึกษา รวมถึงระเบียบข้อบังคับ
ของโรงเรียนแก่นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขอเชิญคณะครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ ตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ดังนี้ 

      1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ ให้การด าเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  1.1 นายประยงค์  อินนุพัฒน์ ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  1.2 นายประยงค์  ด่วนเดิน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 

1.3 นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
1.4 นางสุลีพร  ดีทอง  ครู คศ. 3   กรรมการ 

  1.5 นายธนิต  ดีทอง  ครู คศ. 3  กรรมการ 
  1.6 นางจ าเรียง  ใจกว้าง  ครู คศ. 3  กรรมการ 
  1.7 นายณรงค์  ศิริยงค์  ครู คศ. 2  กรรมการ 

1.8 นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ ครู คศ. 2  กรรมการ 
            1.9 นางสาวนิธิยา  ทองยวน คร ูคศ. 1  กรรมการและเลขานุการ 
  1.10 นายธิรพงษ์   คงด้วง ครูผู้ช่วย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง  มีหน้าที่ จัดท าป้ายงาน จัดสถานที่บริเวณห้องประชุมให้
สวยงาม เตรียมที่นั่งให้เพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ติดตั้งและควบคุมเครื่องเสียงให้กิจกรรมด าเนินการไปด้วย
ความเรียบร้อย รวมทั้งจัดเตรียมห้องเรียนจ านวน  14 ห้อง เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะกับนักเรียนและผู้ปกครอง 
ประกอบด้วย 
  2.1 นายประยงค์  ด่วนเดิน    ประธานกรรมการ                          

2.2 นายธนิต  ดีทอง     รองประธานกรรมการ                                                                                                                                    
2.3 นายณรงค์  ศิริยงค์     กรรมการ 
2.4 นายพิชัย  บุญชูประภา    กรรมการ 

   2.5 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ     กรรมการ 
  2.6 นายฉัตรชัย  ทองหีต     กรรมการ 

2.7 นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ    กรรมการ 
2.8 นายปรีชา อิสสระ     กรรมการ 
2.9 นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน    กรรมการ 



 

2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง (ต่อ) 
2.10 นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์        กรรมการ 
2.11 นายมะยาดี  ดาบู     กรรมการ 
2.12 นายเดชศรี  สุวิรัตน์     กรรมการ 

  2.13 นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร    กรรมการ 
  2.14 นางสาวปัทมา  ใจชื่น    กรรมการ 
  2.15 นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์    กรรมการ 
  2.16 นางอารมย์  เทพเกื้อ    กรรมการ 
  2.17 นายเจนณรงค์  พันทวี    กรรมการ 

2.18 นายศรีสุวรรณ  บรมสุข    กรรมการ 
  2.19 นางสาวนิธิยา  ทองยวน    กรรมการ 
     2.20 นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง    กรรมการ 
  2.21 นางสาวอารีรัตน์  คล้ายอุดม    กรรมการ 
  2.23 นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน    กรรมการ   

2.24 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร    กรรมการ 
  2.25 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย    กรรมการ 
  2.26 นางสาวอังคณา  ทองด า    กรรมการ 
 2.27 นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ์   กรรมการ  

2.28 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ    กรรมการ 
  2.29 นางสาวนวียา  ปักษิณ    กรรมการ 
  2.30 นางสาวอัญวีณ ์ หนูอุไร    กรรมการ 
  2.31 นางกรกมล  นาคบังเกิด    กรรมการ 
  2.32 นายสายัน  จิตรรักษ์     กรรมการ 
  2.33 นางสาววันวิสาข์  สืบ    กรรมการ 
  2.34 นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร    กรรมการ 
  2.35 นางสาวนฤมล  สาริขา    กรรมการ   

2.36 นายศักดิ์ชัย  แอกอ้วน      กรรมการ 
  2.37 นางวินวินโซ  ฟอง  พม่า      กรรมการ   

2.38 นายอองซาน อาว พม่า       กรรมการ  
2.39 นายตัน  โซไท่     กรรมการ 
2.40 นางติน  มาโชว์     กรรมการ 
2.41 นายสุทิน  ช่วยแก้ว     กรรมการ 
2.42 นางสิริการต์  บัวคง     กรรมการ 

 2.43 นางธิรพงษ์  คงด้วง     กรรมการและเลขานุการ 
  2.44 นายชวลิต  กรัดภิรมย์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  มีหน้าที่  จัดท าเอกสารการลงทะเบียนให้ครูที่ปรึกษาที่รับลงทะเบียน 
โดยจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ปกครองตามบัญชีรายชื่อนักเรียนแต่ละชั้นเรียน รวมทั้งรับลงทะเบียนผู้ปกครองที่มา
ประชุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประกอบด้วย         
  3.1 นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์    ประธานกรรมการ       
  3.2 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง    รองประธานกรรมการ 

3.3 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย    กรรมการ 
3.4 นายเอกชัย  อะหลีแอ     กรรมการ  



 

3. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (ต่อ) 
3.5 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์    กรรมการ 

 3.6 นางสาวมุรณี  หะยีสาอิ    กรรมการ 
3.7 นางสาวพิมพิไล กัญญา    กรรมการ 
3.8 นางสาวรักชนก  โสอินทร์    กรรมการ 
3.9 นางสาวปาลินี  เพชรทอง    กรรมการ 
3.10 นายอภิเดช  จิตรมุ่ง     กรรมการ 
3.11 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม       กรรมการ  
3.12 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์    กรรมการ 
3.13 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ    กรรมการ 
3.14 นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน    กรรมการ 
3.15 นายอาวุธ  จันทร์เมือง    กรรมการ  
3.16 นางสาวจีราวรรณ  เพชรรัตน์    กรรมการ 
3.17 นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว    กรรมการ 
3.18 นางสาวคุณากร  วาณิชย์เจริญ   กรรมการ 
3.19 นางสาวชนกพร  ทองปาน    กรรมการ 
3.20 นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล    กรรมการ 
3.21 นางกรกมล  นาคบังเกิด    กรรมการ 
3.22 นายภราดร  ไชยเขียว    กรรมการ 
3.23 นางสาวยุภาพร  บุญเทียม    กรรมการ 
3.24 นางสาวธิติมา เดชภักดี    กรรมการ 
3.25 นางสายฝน  ราษีงาม    กรรมการ 
3.26 นางสาวดาราราย  กัววงศ์    กรรมการ 
3.27 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง    กรรมการและเลขานุการ 

4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที ่จัดเตรียมวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน จัดท าวิดีทัศน์แนะน าโรงเรียน 
แนะน าผู้บริหาร ครูใหม่ หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประกอบด้วย 

4.1 นายภราดร  ไชยเขียว     ประธานกรรมการ 
4.2 นายอาวุธ   จันทร์เมือง    รองประธานกรรมการ 

    4.3 นายอรรถพล  พลวัฒน์    กรรมการ  
4.4 นางสาวจิราพร บุญเหลือ    กรรมการ 
4.5 นายสัญชัย  พิกุลงาม     กรรมการ 
4.6 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม    กรรมการ 
4.7 นางอุไรวรรณ   จันทร์เมือง    กรรมการและเลขานุการ 

5. ฝ่ายปฏิคม  มีหน้าที่ ต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมเครื่องดื่ม และอาหารว่างแก่คณะผู้บริหาร  
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และผู้ปกครองทีเ่ข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย   

5.1 นางจ าเรียง     ใจกว้าง    ประธานกรรมการ 
5.2 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์    รองประธานกรรมการ 
5.3 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์   กรรมการ 
5.4 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ    กรรมการ  
5.5 นางสาวกรธิดา  กิมาคม    กรรมการ 
5.6 นางสาวอภิชญา  ฤทธิพันธ์     กรรมการ  
5.7 นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์    กรรมการ 



 

5.8 นางสาวปรมาภรณ์  พรหมประทีป   กรรมการ 
5.9 นางสาวฑิฆัมพร  ออมสิน    กรรมการ 
5.10 นางสาวยุพาพร  เกิดขุมทอง    กรรมการ 
5.11 นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช    กรรมการ 
5.12 นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น    กรรมการ 
5.13 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์    กรรมการ 
5.14 นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง    กรรมการ 
5.15 นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล    กรรมการ 
5.16 นางสายทอง   ชารักด ี    กรรมการ  

  5.17 นางสาวชนกพร  ทองปาน    กรรมการและเลขานุการ 
6. ฝ่ายพิธีการ  หน้าที่ ด าเนินการเป็นพิธีกร จัดล าดับงานและด าเนินการในส่วนพิธีการของการประชุม 

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
6.1 นายนาวิน  โพธิ์ศรี     ประธานกรรมการ 
6.2 นายเอกชัย  อะหลีแอ     รองประธานกรรมการ 
6.3 นางสาวพัชริณี  สมผล    กรรมการ 
6.4 นางสาวอังคณา  ทองด า    กรรมการ 
6.5 นางนฤมล  ทิพย์พินิจ     กรรมการ 
6.6 นายธิรพงษ์  คงด้วง     กรรมการและเลขานุการ  

 7. ฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพบรรยากาศภายในกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รวมถึงกิจกรรมผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 

7.1 นายอาวุธ  จันทร์เมือง    ประธานกรรมการ 
7.2 นาย สัญชัย  พิกุลงาม     กรรมการ 
7.3 นายอรรถพล พลวัฒน์    กรรมการ 
7.4 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม    กรรมการและเลขานุการ 

8. ฝ่ายจราจร  มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกเรื่องการจราจร และการจอดรถของผู้ปกครอง 
ประกอบด้วย 
  8.1 นายอภิเดช  จิตรมุ่ง     ประธานกรรมการ  

  8.2 นายสุนทร  เหล่าอ้ัน     รองประธานกรรมการ 
8.3 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ     กรรมการ 

  8.4 นายฉัตรชัย  ทองหีต     กรรมการ 
  8.5 นายณพงศ์ชัย   ทรัพย์ไพบูลย์    กรรมการ 

 8.6 นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 10 นาย   กรรมการ 
 8.7 นายมะยาดี  ดาบู     กรรมการและเลขานุการ 
9. ฝ่ายสรุปและประเมินผล มีหน้าที่ จัดเตรียมและด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ประกอบด้วย 

9.1 นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร    ประธานกรรมการ 
9.2 นายธิรพงษ์  คงด้วง     รองประธานกรรมการ 
9.3 นางสาวนิธิยา  ทองยวน    กรรมการ  
9.4 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร    กรรมการ 
9.5 นางสาวนฤมล   สาริขา    กรรมการและเลขานุการ  

 



 

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชน์ของทาง

ราชการอย่างแท้จริง 
 

สั่ง  ณ  วันที่  7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 
 
                         (นายประยงค์   อินนุพัฒน์)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

วันพฤหัสบดีที ่10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
-เวลา 08.00 –  9.00 น.     :    ลงทะเบียนนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
-เวลา 09.00 – 11.00 น. -    ประธานกรรมการสถานศึกษา(นายไพศาล ศรีฟ้า)จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

     และพบปะผู้ปกครองนักเรียน 
- วิดีทัศน์แนะน าโรงเรียน และคณะผู้บริหารของโรงเรียน 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน (นายประยงค์ ด่วนเดิน) กล่าวต้อนรับ 

ผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน กฎระเบียบและการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ (นายสมศักดิ์  นนท์ เจริญ) กล่าวต้อนรับและ
ชี้แจงแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน   

- (ครูอภิเดช  จิตรมุ่ง) ชี้แจงเรื่องระบบคะแนนพฤติกรรมนักเรียน และการขาด ลา 
มาสายของนักเรียน 

- วิดีทัศน์แนะน าหัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษาระดับชั้นม.1 และ ม.4 
- พิธีกรชี้แจงเรื่องทรงผม ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นม.1 และม.4  

-เวลา 11.00 – 12.00 น.     :    ผู้ปกครองนักเรียนชั้นม. 1 และม. 4 พบครูที่ปรึกษาตามห้องที่เตรียมไว้ 
                   - คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน   
               - ผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 
 
 
*หมายเหตุ  บุคลากรสวมเสื้อสีส้มแสด ตราประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 


