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ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ที่  099 /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆในกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1และ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

       

  ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จะด าเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เพ่ือ
เตรียมความพร้อมแก่นักเรียน และท าความเข้าใจถึงแนวทางการจัดการศึกษา รวมถึงระเบียบข้อบังคับเรื่องต่างๆ
ของโรงเรียนแก่นักเรียนใหม่และผู้ปกครอง ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
เชิญคณะครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ ตามวันและเวลาที่ก าหนด  โดยขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ดังนี้ 

      1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ตัดสินใจ  ให้การด าเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  1.1 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย  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 นางจ าเรียง ใจกว้าง  ครู คศ. 3  กรรมการ 
  1.6 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ครู คศ. 3  กรรมการ 
  1.7 นายณรงค์  ศิริยงค์  ครู คศ. 2  กรรมการ 

1.8 นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ ครู คศ. 2  กรรมการ 
            1.9 นายธิรพงษ์  คงด้วง  คร ูคศ. 1  กรรมการและเลขานุการ 
   1.10 นางสาวนิธิยา  ทองยวน คร ูคศ. 1     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    2. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และเครื่องเสียง  มีหน้าที่จัด ตกแต่งสถานที่บริเวณหอประชุมให้สวยงาม  
เตรียมที่นั่งให้เพียงพอแก่นักเรียนใหม่ ผู้ปกครอง และคณะครูบุคลากร  รวมทั้งติดตั้งและควบคุมเครื่องเสียงให้
กิจกรรมด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย       
  2.1 นายณรงค์  ศิริยงค์    ประธานกรรมการ                            
                     2.2 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ    รองประธานกรรมการ                                                                                                                                      
  2.3 นายสุนทร  เหล่าอ้ัน    กรรมการ 
  2.4 นายอาวุธ  จันทร์เมือง   กรรมการ 

2.5 นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ   กรรมการ 
   2.6 นายพิชัย  บุญชูประภา   กรรมการ 
  2.7 นายเดชศรี  สุวิรัตน์    กรรมการ 

2.8 นายฉัตรชัย  ทองหีต    กรรมการ 



 

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และเครื่องเสียง (ต่อ) 
2.9 นายสายัน  จิตรรักษ์    กรรมการ 
2.10 นายศรีสุวรรณ บรมสุข   กรรมการ 
2.11 นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว   กรรมการ 
2.12 นางสาวรักชนก  โสอินทร์       กรรมการ 
2.13 นางสาวพิมพ์พร โพธิ์กลิ่น   กรรมการ 

  2.14 นายเจนณรงค์  พันทวี   กรรมการ 
2.15 นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน   กรรมการ 

  2.16 นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม   กรรมการ 
     2.17 นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด   กรรมการ 
  2.18 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร   กรรมการ 
  2.19 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย   กรรมการ 
  2.20 นางสาวกรกมล กุลทอง   กรรมการ 
  2.21 นายอิศรเกษม สีหะวงษ์   กรรมการ 
  2.22 นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ  กรรมการ 
  2.23 นายชวลิต กรัดภิรมย์   กรรมการ 
  2.24 นายจตุรงค์ ขุนปักษี    กรรมการ 
  2.25 นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์   กรรมการ 
  2.26 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ 
  2.27 นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร   กรรมการ   
  2.28 นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ  กรรมการ 

2.10 นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล   กรรมการ 
 2.11 นายธิรพงษ์  คงด้วง    กรรมการและเลขานุการ 

  2.12 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน  มีหน้าที่ จัดท าเอกสารการลงทะเบียนให้ครูที่ปรึกษาที่ท าหน้าที่รับ

ลงทะเบียน โดยจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ปกครองตามบัญชีรายชื่อนักเรียนแต่ละชั้นเรียน รวมทั้งรับลงทะเบียน
ผู้ปกครองที่มาประชุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประกอบด้วย        
  3.1 นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์    ประธานกรรมการ       
  3.2 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง    รองประธานกรรมการ 

3.3 นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ์    กรรมการ 
3.4 นางสาวนวียา  ปักษิณ    กรรมการ  
3.5 นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช    กรรมการ 

 3.6 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ    กรรมการ 
3.7 นางสาวชกาภัฏ ทิศคงทอง    กรรมการ 
3.8 นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์    กรรมการ 
3.9 นายอาวุธ  จันทร์เมือง    กรรมการ 
3.10 นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ   กรรมการ 
3.11 นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร    กรรมการ  
3.12 นางสายฝน  ราษีงาม    กรรมการ 
3.13 นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์    กรรมการ 
3.14 นางสาววันวิสาข์  สืบ    กรรมการ 
3.15 นายสายัน จิตรรักษ์      กรรมการ 



 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน (ต่อ) 
3.16 นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์    กรรมการ  
3.17 นางสาวนิธิยา  ทองยวน    กรรมการ 
3.18 นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์    กรรมการ 
3.19 นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน    กรรมการ 
3.20 นางสาวพัชริณี  สมผล    กรรมการ 
3.21 นางสาวกรธิดา กิมาคม    กรรมการ 
3.22 นางสาวปาลินี  เพชรทอง    กรรมการ 
3.23 นางอัญวีณ์  หนูอุไร     กรรมการ 
3.24 นางสาวปฐมพร เกตุก าพล    กรรมการ 
3.25 นางวานิดา  ทองปัสโนว์    กรรมการ 
3.26 นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง    กรรมการ 
3.27 นางอารมย์ เทพเกื้อ     กรรมการ  
3.28 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง    กรรมการและเลขานุการ 

4. ฝ่ำยประชำสัมพันธ์  มีหน้าที ่จัดท าวารสารโรงเรียน จัดท าคู่มือนักเรียน จัดท าวิดีทัศน์แนะน าโรงเรียน 
แนะน าผู้บริหาร ครูใหม่ และครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 รวมทั้งจัดเตรียมห้องเรียนจ านวน 17 
ห้อง เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะกับนักเรียนใหมแ่ละผู้ปกครอง  

4.1 นายอาวุธ จันทร์เมือง     ประธานกรรมการ 
4.2 นายภราดร  ไชยเขียว     รองประธานกรรมการ 

    4.3 นายนาวิน  โพธิ์ศรี     กรรมการ 
4.4 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ    กรรมการ  
4.5 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม    กรรมการ 
4.6 นายจตุรงค์  ขุนปักษี     กรรมการ 
4.7 นักการภารโรงทุกคน     กรรมการ 
4.8 นางอุไรวรรณ   จันทร์เมือง    กรรมการและเลขานุการ 

5. ฝ่ำยปฏิคม  มีหน้าที่ ต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมเครื่องดื่ม และอาหารว่างแก่คณะผู้บริหาร  
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูบุคลากร และผู้ปกครองทีเ่ข้าร่วมประชุม     

5.1 นางจ าเรียง     ใจกว้าง    ประธานกรรมการ 
5.2 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์    รองประธานกรรมการ 
5.3 นางยุพาพร เกิดขุมทอง    กรรมการ 
5.4 นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์    กรรมการ 
5.5 นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์    กรรมการ 
5.6 นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธุ์    กรรมการ 
5.6 นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว    กรรมการ 
5.7 นางสาวฑิฆัมพร  ออมสิน    กรรมการ 
5.8 นางสาววิภาวรรณ  วชิัยดษิฐ    กรรมการ 
5.9 นางสาวพิมพิไล กัญญา    กรรมการ 
5.10 นางนฤมล  ทิพย์พินิจ    กรรมการ 
5.11 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์    กรรมการ 
5.12 นางกันต์หทัย  ใจกว้าง    กรรมการ 
5.13 คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 

  5.14 นางสาวชนกพร  ทองปาน    กรรมการและเลขานุการ 



 

6. ฝ่ำยพิธีกำร  หน้าที่ ด าเนินการเป็นพิธีกรในการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่  ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประกอบด้วย 
  6.1 นายนาวิน  โพธิ์ศรี     ประธานกรรมการ 

6.2 นายเอกชัย  อะหลีแอ     รองประธานกรรมการ 
6.3 นางสาวพัชริณี  สมผล    กรรมการ 
6.4 นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว    กรรมการ  
6.5 นายธิรพงษ์  คงด้วง     กรรมการและเลขานุการ  

          7.  ฝ่ำยบันทึกภำพ มีหน้าที่ บันทึกภาพบรรยากาศภายในงานปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนใหม่  รวมถึงกิจกรรมนักเรียนใหมแ่ละผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 

7.1 นาย สัญชัย   พิกุลงาม    ประธานกรรมการ 
7.2 นายอาวุธ จันทร์เมือง     รองประธานกรรมการ 
7.3 นายอมรพล เรืองจันทร์    กรรมการ 
7.4 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม    กรรมการและเลขานุการ 

8. ฝ่ำยจรำจร  มีหน้าที่อ านวยความสะดวกเรื่องการจราจร และการจอดรถของผู้ปกครอง ประกอบด้วย 
  8.1 นายฉัตรชัย ทองหีต     ประธานกรรมการ 

8.2 นายชวลิต  กรัดภิรมย์    รองประธานกรรมการ 
8.3 นายณพงศ์ชัย  ทรัพย์ไพบูลย์    กรรมการ 

 8.4 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2,3    กรรมการ 
 8.5 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์    กรรมการและเลขานุการ  
9. ฝ่ำยสรุปและประเมินผล มีหน้าที่ จัดเตรียมและด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจ าปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 
9.1 นายธิรพงษ์  คงด้วง     ประธานกรรมการ 
9.2 นางสาวนิธิยา  ทองยวน      รองประธานกรรมการ 
9.3 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย    กรรมการ  
9.4 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร    กรรมการ 
9.5 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม    กรรมการ 
9.6 นางสาวนฤมล  สาริขา    กรรมการและเลขานุการ  

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชน์ของทาง

ราชการอย่างแท้จริง 
 

สั่ง  ณ  วันที่  30  เมษายน พ.ศ. 2562 
 
 
 

                   (นางเพียงแข   ชิตจุ้ย)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
 
 
 

 



 

ก ำหนดกำรปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และ 4 
ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2562 

วันศุกร์ที ่3 พฤษภำคม 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

 
-เวลา 08.00 – 08.30 น.       :   ลงทะเบียนนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
-เวลา 08.30 – 11.00 น.       :   เข้าสู่พิธีการ (ช่วงเช้า)  
       -    รับชมวิดีทัศน์แนะน าโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
       -    ประธานในพิธี (นายบรรจง ภูวเศรษฐาวร) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พบปะ 

ผู้ปกครองและกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ 
- นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ (นายไพศาล  ศรีฟ้า) พบปะผู้ปกครองและกล่าวต้อนรับ

นักเรียนใหม ่
- ประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯ(นายสุชาติ ศรีใส) พบปะผู้ปกครองและกล่าว

ต้อนรับนักเรียนใหม ่
- ผู้อ านวยการโรงเรียน (นางเพียงแข ชิตจุ้ย) กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน

ใหม ่รวมทั้งชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
- วิดีทัศน์แนะน าระบบคะแนนพฤติกรรมนักเรียน 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน (นายประยงค์  ด่วนเดิน)  กล่าวต้อนรับ

ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ และชี้แจงแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ (นายสมศักดิ์  นนท์ เจริญ) กล่าวต้อนรับ

ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ และชี้แจงแนวทางการบริหารงานวิชาการ   
- รับชมวิดีทัศน์แนะน าหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาระดับชั้นม. 1 
- การแนะน าระเบียบการแต่งกายชุดต่างๆของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

-เวลา 11.00 – 12.00 น.     :    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาตามห้องที่เตรียมไว้ 
     - ครูที่ปรึกษาชี้แจงระเบียบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียน 
                   - คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน   
               - ผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
-เวลา 12.30 – 13.00 น.     :     ลงทะเบียนนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
-เวลา 13.00 – 15.00 น.     :     เข้าสู่พิธีการ (ช่วงบ่าย) 
             -(ก าหนดการเหมือนกับพิธีการช่วงเช้า) 
-เวลา 15.00 – 16.00 น.     :     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาตามห้องที่เตรียมไว้ 
                                           - ครูที่ปรึกษาชี้แจงระเบียบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียน 
               - คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน   
               - ผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 

 
 
*หมำยเหตุ    -บุคลำกรในโรงเรียนสวมเสื้อผ้ำไทยสีเหลืองของโรงเรียน 
         


