
 
 

 
คําสั่งโรงเรียนทีปราษฎรพิทยา 

ท่ี  159 /2563 
เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการฝายจัดทําสื่อการปฐมนิเทศออนไลนของผูปกครองและนักเรียนใหม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 ประจําปการศึกษา 2563 
---------------------------------------------- 

ดวยโรงเรียนทีปราษฎรพิทยาจะดําเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผูปกครองนักเรียนใหม  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4  เพื่อเตรียมความพรอมแกนักเรียนและความเขาใจถึงแนวทางการจัด
การศึกษารวมถึงระเบียบขอบังเรื่องตางๆของโรงเรียนแกนักเรียนใหมและผูปกครอง แตเนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สงผลใหสถานศึกษาไมสามารถเปดภาคเรียน
ไดตามปกติ ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความใน 
มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแตงต้ัง 
คณะกรรมการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ มีหนาท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา ตัดสินใจ ใหการดําเนินการเปนไป
ดวยความเรียบรอย ประกอบดวย 

     1.1 นางเพียงแข   ชิตจุย  ผูอํานวยการ         ประธานกรรมการ  
     1.2 นายสมศักดิ ์ นนทเจริญ ผูชวยผูอํานวยการ      รองประธานกรรมการ  
     1.3 นางจําเรียง  ใจกวาง    ผูชวยผูอํานวยการ      รองประธานกรรมการ 
     1.4 นางสุลีพร  ดีทอง   ครู คศ.๓         กรรมการ  
     1.5 นางจันทรนิพา   ขวยไพบูลย  ครู คศ.๓        กรรมการ  

1.6 นายณรงค  ศิริยงค   ครู คศ.๒        กรรมการ 
1.7 นายจงรักษ  บํารุงวงศ  ครู คศ.๒             กรรมการ 

          1.8 นายพิชัย บุญชูประภา      ครู คศ.2        กรรมการ  
     1.9 วาท่ีร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทรคง ครูผูชวย         กรรมการและเลขานุการ 
     1.10 นางสาวนิธิยา  ทองยวน  ครู คศ.1        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2. ฝายจัดทําการปฐมนิเทศออนไลน มีหนาท่ีจัดทําส่ือปฐมนิเทศออนไลนรวบรวมขอมูล การแนะนํา
โรงเรียน กฎระเบียบของโรงเรียน ระบบการจัดการเรียนสอน การใชอาคารสถานท่ี และการแนะนําผูบริหาร

ครูที่ปรึกษา ประกอบดวย 

     2.1 คณะกรรมการจัดทําวิดีทัศนแนะนําโรงเรียน และการกลาวตอนรับของผูอํานวยการโรงเรียน 
ประกอบดวย  

2.1.1 นายภราดร  ไชยเขียว  ประธานกรรมการ 
2.1.2 นางสาวจิราพร   บุญเหลือ รองประธานกรรมการ 
2.1.3 นายอิศรเกษม สีหะวงษ  กรรมการ 



      2.1 คณะกรรมการจัดทําวิดีทัศนแนะนําโรงเรยีน (ตอ) 
2.1.4 นายวรรณศักดิ์  บุญช ู  กรรมการ 
2.1.5 นายวรัญ ู ทองถึง  กรรมการ 
2.1.6 นางลักขณา นาคสมวงษกุล กรรมการและเลขานุการ 

      2.2 คณะกรรมการฝายจัดทําวิดีทัศนแนะนํากฎระเบียบของโรงเรียน ประกอบดวย  
2.2.1 นายณรงค  ศิริยงค   ประธานกรรมการ 
2.2.2 นายวุฒินนัท  จันทรนพรัตน รองประธานกรรมการ 
2.2.3 นายธีรรัตน โคตรพันธ กรรมการ 
2.2.4 นางสาวจันธิรัตน  หมานจิตร กรรมการ 
2.2.5 นายชวลิต  กรัดภิรมย   กรรมการ 
2.2.6 นายวรรณศักดิ์  บุญช ู  กรรมการและเลขานุการ 

     2.3 คณะกรรมการฝายจัดทําวิดีทัศนแนะนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ประกอบดวย  

2.3.1 นายจงรักษ  บํารุงวงศ  ประธานกรรมการ 
2.3.2 นางสาวพิมพใจ  ทองเรือง รองประธานกรรมการ 
2.3.3 นางสาวอัญชรียฺ  มีแสง  กรรมการ 
2.3.4 นางอัญวีณ  หนูอุไร   กรรมการ 
2.3.5 นางอารมย  เทพเกื้อ  กรรมการ 
2.3.6 นายเจนณรงค  พันทวี   กรรมการ 
2.3.7 นายวรัญู  ทองถึง  กรรมการและเลขานุการ 

     2.4 คณะกรรมการฝายจัดทําวิดีทัศนแนะนําสถานท่ี และระเบียบการใชอาคารสถานท่ี 

ประกอบดวย  
2.4.1 นางจันทรนิพา  ขวยไพบูลย  ประธานกรรมการ 
2.4.2 นายอาวุธ  จันทร เมือง  รองประธานกรรมการ 
2.4.3 นายจตุรงค  ขุนปกษี  กรรมการ 
2.4.4 นายภาณุวัฒน  คงเจาะ   กรรมการ 
2.4.5 นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย  กรรมการ 
2.4.6 นางสาวจิราพร บุญเหลือ กรรมการและเลขานุการ 

     2.5 คณะกรรมการฝายจัดทําวิดีทัศนแนะนําหัวหนาระดับและครูที่ปรึกษาระดับช้ันม.1 และม.4
ประกอบดวย 

2.5.1 นายภราดร  ไชยเขียว  ประธานกรรมการ 
2.5.2 นายเดชศรี  สุวิรัตน   รองประธานกรรมการ 



    2.5 คณะกรรมการฝายจัดทําวิดีทัศนแนะนําหัวหนาระดับและครูที่ปรึกษา (ตอ) 
2.5.3 นายสัญชัย  พิกุลงาม  กรรมการ 
2.5.4 นายธิรพงษ   คงดวง  กรรมการ 
2.5.5 นางสาวจตุพร  เฝอชัย   กรรมการ 
2.5.6 นายอิศรเกษม  สีหะวงษ  กรรมการและเลขานุการ   

3. ฝายสรุปและประเมินผล มีหนาท่ี จัดเตรียมและดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัด

กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 และ 4 ประจําปการศึกษา 
2563 ประกอบดวย 

     3.1 วาท่ีร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทรคง  ประธานกรรมการ 
     3.2 นางอังคณา  จงรักวิทย รองประธานกรรมการ 
     3.3 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคลาย  กรรมการ 
     3.4 นางสาวนิธิยา    ทองยวน  กรรมการ 
     3.5 นางสาวพรพิลาส  วิจิต   กรรมการ 
     3.6 นางสาวนฤมล   สาริขา   กรรมการและเลขานุการ 

ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ัง ปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน 
ของทางราชการอยางแทจริง 

ส่ัง ณ วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
 
 
(นางเพียงแข ชิตจุย)  

ผูอํานวยการโรงเรียนทีปราษฎรพิทยา 
 
 

 
 


