
    

 

  
คําส่ังโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ที่  126 / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนกัเรียน ช้ัน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

........................................................................................................ 

 ด้วยโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔             
ของปีการศึกษา ๒๕๖๓  ณ หอประชุมควนกรด โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ระดับช้ัน ม.๑  ในวันจันทร์ ที่                 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  และระดับช้ัน ม.๔  ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๗.๔๐ – ๑๕.๓๐ น. 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑.คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ อํานวยความสะดวก ให้คําปรึกษา แนะนําในการจัดกิจกรรม เพ่ือให้   
    กิจกรรมดําเนนิไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑)นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  ผู้อํานวยการโรงเรียน  ประธานคณะกรรมการ 
๒)นายวิฑูรย์  ชุมขํา  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
๓)นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
๔)นางวารุณี  จินดาวงศ ์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
๕)นางปวีณ์นุช  แปน้แก้ว  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
๖)นายสุชาติ  โรวัฒน ์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
๗)นางกาญจนา  เลิศล้ํา  ครู    กรรมการและเลขานุการ  
๘)นางไพรวรรณ  เพชรสงค ์ ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที ่ มีหน้าที่เตรียมสถานที่ จัดหาเก้าอ้ีให้เพียงพอกับจํานวนนกัเรียนและดูแล 
    ความเรียบร้อยของสถานที่ ประกอบด้วย 

๑)นายสชุาติ  โรวัฒน ์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ ประธานคณะกรรมการ 
๒)นายเศณวี  อํ่าครอง  ครู    กรรมการ 
๓)นางเพ็ญศรี  รัตนสุภา  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๔)นายธีรเชษฐ  ทุนสนัเทียะ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๕)นายปรีชา  อนุวัฒน ์  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๖)คณะกรรมการนักเรียน  นักเรียน    กรรมการ 
๗)นางสาวสทุธินี  ทวนดํา ครู    กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายแสงเสยีง  มีหน้าที่ จัดและควบคุมเครื่องขยายเสียง และถ่ายภาพตลอดการจัดกิจกรรม 
     ประกอบด้วย 

๑)นายเศณวี  อํ่าครอง  ครู    ประธานกรรมการ 
๒)นายกิจศักด์ิ  ชูศรี  ครู    กรรมการ 
๓)คณะกรรมการนักเรียน  นักเรียน    กรรมการ 
๔)นายพินิจ  เทพมณี  ครู    กรรมการและเลขานุการ 



๔. คณะกรรมการจัดทําเอกสารการอบรม มีหน้าที่ จัดทําเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมให้เรียบร้อยและ 
     เพียงพอ ประกอบด้วย 

๑) นางกาญจนา  เลิศล้ํา  ครู    ประธานคณะกรรมการ 
๒)นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูปฏบิัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ กรรมการ 
๓)นางไพรวรรณ  เพชรสงค ์ ครู    กรรมการ 
๔)นางกาญจนา  คงชนะ  ครู    กรรมการ 
๕)นางสาวสทุธินี  ทวนดํา  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนกัเรยีน และควบคมุดูแลนักเรียน มีหน้าท่ีให้นักเรียนเซ็นช่ือเข้าร่วม 
     กิจกรรม และดูแลนักเรียนท่ีปรึกษาจนเสร็จกิจกรรม ประกอบด้วย 
 ๑)นายวิฑูรย์  ชุมขํา  ครูปฏบิัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ ประธานคณะกรรมการ 

๒)นายสุชาติ  โรวัฒน ์  ครูปฏบิัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ กรรมการ 
๓)นางนัชพร  กําเนิดรักษา ครูทีป่รึกษา ม.๑/๑  กรรมการ 
๔)นางสาวสุวดี  เงินถาวร  ครูทีป่รึกษา ม.๑/๑  กรรมการ 
๕)นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ ครูทีป่รึกษา ม.๑/๒  กรรมการ 
๖)นายเศณวี  อํ่าครอง  ครูทีป่รึกษา ม.๑/๒  กรรมการ 
๗)นางสุเจตน์  บุญปล้อง  ครูทีป่รึกษา ม.๑/๓  กรรมการ 
๘)นายวิษณุพงศ์  ล่องฉาย ครูทีป่รึกษา ม.๑/๓  กรรมการ 
๙)นางฤดี  ทองเนื้อห้า  ครูทีป่รึกษา ม.๑/๔  กรรมการ 
๑๐)นางปวีณน์ุช  แป้นแก้ว ครูทีป่รึกษา ม.๑/๕  กรรมการ 
๑๑)นางลมัย  รัตนมณี  ครูทีป่รึกษา ม.๑/๕  กรรมการ 
๑๒)นางจินดา  ไตรภมิู  ครูทีป่รึกษา ม.๑/๖  กรรมการ 
๑๓)นางกลัยา  พรมทิพย์  ครูทีป่รึกษา ม.๑/๖  กรรมการ 
๑๔)นางสุวิไล  กันตังกุล  ครูทีป่รึกษา ม.๑/๗  กรรมการ 
๑๕)นางณริดา  จงจิตร  ครูทีป่รึกษา ม.๑/๗  กรรมการ 
๑๖)นางสาวกุลนนัท์  ขุนทองจันทร์  ครูทีป่รึกษา ม.๔/๒  กรรมการ 
๑๗)นายกุลธนติ  ด้วงกูล  ครูทีป่รึกษา ม.๔/๓  กรรมการ 
๑๘)นางสาวสุกัญญา  ทองเพ่ิม ครูทีป่รึกษา ม.๔/๔  กรรมการ 
๑๙)นางกาญจนา  เลิศล้ํา  ครูทีป่รึกษา ม.๔/๑  กรรมการและเลขานุการ 
๒๐)นางสาวสุทธินี  ทวนดํา ครูทีป่รึกษา ม.๑/๔  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าท่ี ดําเนินรายการตามกําหนดการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย 
๑)  นางกาญจนา  เลิศล้ํา  ครู    ประธานคณะกรรมการ 
๒) นางนัชพร  กําเนิดรักษา ครู    กรรมการ 
๓) นายเศณวี  อํ่าครอง   ครู    กรรมการและเลขานุการ 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่สรุปผลและจัดทาํเอกสารสรุปรายงานผลกิจกรรมเป็นรูปเล่ม   
     ประกอบด้วย 

๑) นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ ครู    ประธานคณะกรรมการ 
๒) นางกาญจนา  เลิศล้ํา  ครู    กรรมการ 
๓) นางกาญจนา  คงชนะ  ครู    กรรมการ 
๔) นางสาวสุทธินี  ทวนดํา ครู    กรรมการและเลขานุการ 



 ให้ผู้ท่ีได้รบัการแต่งต้ังตามคําสั่งนี้ ปฏบิัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและเกิดประสิทธิภาพต่อโรงเรียน
และทางราชการต่อไป 

    สั่ง  ณ  วันที่   ๒๓    เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

      
      (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
           ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
 
 
 


