
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ท่ี ๐๙๒ /2564 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายจัดทำสื่อการปฐมนิเทศออนไลน์ของผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 
---------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาจะดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 เพื ่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนและความเข้าใจถึงแนวทางการ 
จัดการศึกษารวมถึงระเบียบข้อบังคับเรื่องต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่นักเรียนใหม่และผู้ปกครอง แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ส่งผลให้สถานศึกษาไม่สามารถ
เปิดภาคเรียนได้ตามปกติ ดังนั ้นเพื ่อให้การดำเนินการปฐมนิเทศออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ตัดสินใจ ให้การดำเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1.1 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย  ผู้อำนวยการ  ประธาน 
  1.2 นางจำเรียง   ใจกว้าง   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 

  1.3 นายอาวุธ    จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
   1.4 นางอุไรวรรณ   จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
  1.5 นางสาวสุริยา เพราเพราะ รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 

1.6 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  ครู คศ. 3  กรรมการ 
   1.7 นางวานีดา   ทองปัสโนว์ ครู คศ. 3   กรรมการ 
   1.8 นายจงรักษ์   บำรุงวงศ์  ครู คศ. 2   กรรมการ 
   1.9 นางสาวจตุพร   เฝือชัย  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

1.10 นางชกาภัฏ   ทิศคงทอง ครู คศ. 1  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. ฝ่ายจัดทำการปฐมนิเทศออนไลน์ มีหน้าท่ีจัดทำส่ือปฐมนิเทศออนไลน์รวบรวมข้อมูล การแนะนำ
โรงเรียน กฎระเบียบของโรงเรียน ระบบการจัดการเรียนสอน การใช้อาคารสถานที่ และการแนะนำผู้บริหาร
ครูท่ีปรึกษา ประกอบด้วย 

     2.1 คณะกรรมการจัดทำวิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน และการกล่าวต้อนรับของผู้อำนวยการโรงเรียน 
ประกอบด้วย  

2.1.1 นายภราดร  ไชยเขียว  ครู คศ. 1 ประธานกรรมการ 
2.1.2 นางสาวจิราพร   บุญเหลือ ครู คศ. 1 รองประธานกรรมการ 
2.1.3 นายอิศรเกษม สีหะวงษ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 
 



      2.1 คณะกรรมการจัดทำวิดีทัศน์แนะนำโรงเรยีน (ต่อ) 
2.1.4 นายวรรณศักดิ์  บุญช ู  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
2.1.5 นายวรัญญ ู ทองถึง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
2.1.6 นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

      2.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวิดีทัศน์แนะนำกฎระเบียบของโรงเรียน ประกอบด้วย  
2.2.1 นายเดชศรี สุวิรัตน์  ครู คศ. 1 ประธานกรรมการ 
2.2.2 นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ  ครู คศ. 2 รองประธานกรรมการ 
2.2.3 นายธีรรัตน์  โครตพันธ์ ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วยกรรมการ 
2.2.4 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย  ครู คศ. 1 กรรมการ 
2.2.5 นายชวลิต  กรัดภิรมย์   ครู คศ. 1 กรรมการ 
2.2.6 นายวรรณศักดิ์  บุญช ู  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

     2.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวิดีทัศน์แนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย  

2.3.1 นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์  ครู คศ. 2 ประธานกรรมการ 
2.3.2 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง ครู คศ. 2 รองประธานกรรมการ 
2.3.3 นางสาวอัญชรียฺ์  มีแสง  ครู คศ. 3 กรรมการ 
2.3.4 นางสาวภมร สุขศรีแก้ว ครู คศ. 1 กรรมการ 
2.3.5 นางสาวพัชริณี สมผล   ครู คศ. 1 กรรมการ 
2.3.6 นายเจนณรงค์  พันทวี   ครู คศ. 1 กรรมการ 
2.3.7 นายวรัญญู  ทองถึง  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

     2.4 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวิดีทัศน์แนะนำสถานที ่ และระเบียบการใช้อาคารสถานท่ี 
ประกอบด้วย  

2.4.1 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  ครู คศ. 3 ประธานกรรมการ 
2.4.2 นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว  ครู คศ. 2 รองประธานกรรมการ 
2.4.3 นายจตุรงค์  ขุนปักษี  ครู คศ. 1 กรรมการ 
2.4.4 นายณัฐกิตต์ิ สารสุข   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
2.4.5 นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
2.4.๖ นายเอกภพ  ไทยทอง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
2.4.๗ นางสาวจิราพร บุญเหลือ ครู คศ. 1 กรรมการและเลขานุการ 
 
 



     2.5 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวิดีทัศน์แนะนำหัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.1 และม.4
ประกอบด้วย 

2.5.1 นายภราดร  ไชยเขียว  ครู คศ. 1 ประธานกรรมการ 
2.5.2 นายธิรพงษ ์ คงด้วง  ครู คศ. 1 รองประธานกรรมการ 
2.5.3 นายวศิน  ตุเกตุ   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
2.5.4 นางสาวณัฐพัชร์   ส่งเสริม  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
2.5.5 นายยุทธพงษ์   สนธิกลับ พนักงานราชการ กรรมการ 
2.5.6 นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ  

3. ฝ่ายสรุปและประเมินผล มีหน้าท่ี จัดเตรียมและดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 และ 4 ประจำปีการศึกษา  
256๔ ประกอบด้วย 

3.1 นางสาวชกาภัฎ   ทิศคงทอง ครู คศ. 1 ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวจตุพร เฝือชัย  ครูผู้ช่วย  รองประธานกรรมการ 
3.3 นางสาวนิชาภา   รัตนถาวร ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
3.4 นายธิติสรรค์   สงพราหมณ์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
3.5 นางสาวพรพิลาส วิจิต   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
3.6 นางสาวนฤมล  สาริขา   ครู  กรรมการและเลขานุการ 

ให้ผู ้ที ่ได้รับการแต่งตั ้ง ปฏิบัติหน้าท่ี ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ 
ของทางราชการอย่างแท้จริง 

ส่ัง ณ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. 256๔ 

 
 
 
(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 

 
 


