
 
 
 

 ค ำสั่งโรงเรียนตะโหมด 
ที่ 131/ ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรปฐมนิเทศและปรับพื้นฐำนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

------------------------------------------------- 
ด้วย โรงเรียนตะโหมด  ได้ก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐำนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๕ โดยก ำหนดกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในวันที่  9 พฤษภำคม  ๒๕๖๕  
ณ โรงเรียนตะโหมด  แบ่งเวลำเป็น 2 ช่วง  ช่วงเช้ำ เวลำ ๐๘.3๐-12.0๐ น. เป็นกิจกรรมกำรปฐมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  และช่วงบ่ำย เวลำ 13.00-16.30 น. เป็นกิจกรรมกำรปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 และได้ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมกำรปรับพ้ืนฐำนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ในวันที่ 10-12 
พฤษภำคม 2565 เวลำ 08.30 – 14.40 น. โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้มีควำมพร้อมในกำรเรียนและสำมำรถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข   เพ่ือให้กำรปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐำนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำ  ๒๗ (๑)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดังนี้ 
               ๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย ก ำกับ  ติดตำม อ ำนวยควำมสะดวก  ดูแล ช่วยเหลือ
กำรปฐมนิเทศและปรับพื้นฐำนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
              ๑.๑ นำงพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                                 ประธำนคณะกรรมกำร 
              ๑.2 นำงสกลุตำ  ณ พัทลุง  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  รองประธำนคณะกรรมกำร 
     ๑.3 นำงวิไลลักษณ์  เมืองสง     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร            กรรมกำร              

    ๑.4 นำงดวงแข  กำวชู           รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ               กรรมกำร 
       และกลุ่มบริหำรงำนบุคคล      
     1.5 นำยสุรศักดิ์ สุขทอง  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป                กรรมกำร     
     ๑.6 นำงสำวอำภรณ์  ชูมี   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร                  กรรมกำร 
     ๑.7 นำยสนิท  สุวรรณขำว        หวัหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป                               กรรมกำร 
               ๑.8 นำงประทีป สุขสวัสดิ์        หวัหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                               กรรมกำร   
               ๑.9 นำงชนิสรำ  พยัคพันธ์       หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ                             กรรมกำร 
               ๑.10 นำยวีระพัฒน์ ปำนยิ่ง   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน       กรรมกำรและเลขำนุกำร               
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน มีหน้าที ่วางแผน  ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และเตรียมเอกสารการ
ปฐมนิเทศ และปรับพืน้ฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ให้ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  



      2.1 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานการปฐมนิเทศ มีหน้าที่ วางแผน ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และ
เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

                    2.1.1 นำงสกุลตำ  ณ พัทลุง  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน   ประธำนคณะกรรมกำร 
                    ๒.1.2  นำยวีระพัฒน์ ปำนยิ่ง  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน         รองประธำนคณะกรรมกำร 
                    ๒.1.3  นำงสำวอำภรณ์  ชูมี       หวัหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร                       กรรมกำร  
                    ๒.1.4  นำยสนิท  สุวรรณขำว     หวัหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป                               กรรมกำร 
                    ๒.1.5  นำงประทีป สุขสวัสดิ์     หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                                กรรมกำร  
                    ๒.1.6  นำงชนิสรำ  พยัคพันธ์    หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ                          กรรมกำร  
                    ๒.1.7 นำยธนรัฐ  เกื้อหนุน                          กรรมกำร                                                        
           ๒.1.8 นำงสำวอภิญญำ  สงนุ้ย         กรรมกำร                                                                   
           ๒.1.9 นำยอภิชำติ คงเปยี          กรรมกำร                                                                      
           ๒.1.10 นำงกัลยำ  บุญรอด                        กรรมกำร           

          2.1.11 นำงสุรีรัตน์  โพธิ์ทอง           กรรมกำร
           ๒.1.12 นำงสำวศศิประภำ  ไชยวงศ ์        กรรมกำร 
           ๒.1.13 นำยสัญญำ  แก้วสม                    กรรมกำร 
           ๒.1.๑4 นำงสำวสุธำสินี  ทองแก้ว           กรรมกำร 
           ๒.1.๑5 นำยสนั่น อันทเกตุ          กรรมกำร 
                     ๒.1.๑6 นำงสำวสุชำดำ  ด้วงช่วย          กรรมกำร    
           ๒.1.17  นำยไพเรำะ  ก้อนเรือง                 กรรมกำร  
           2.1.18 นำงสำวฐิติรตัน์  เจริญตำ                                                                  กรรมกำร 
           2.1.19 นำยเกรียงไกร หนูนุ่ม         กรรมกำร 
           2.1.20 นำงสำวพัชรพร ขุนแทน         กรรมกำร 
           ๒.1.21 นำงสำวเกศสุภำงค์ คีร ี         กรรมกำร 
           2.1.22 นำยอรรถพล ชูท้วม         กรรมกำร 
           2.1.23 นำยจิรวัฒน ์ ตุลยนิษก์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                    ๒.1.24 นำงสำวศรัญญำ นิลรัตน์                    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
  

       2.2 คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำนกิจกรรมปรับพื้นฐำน กำรเลือกวิชำเรียนและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
มีหน้ำที่ วำงแผน ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ และเตรียมเอกสำรในกำรเลือกวิชำเรียนและกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2565 เวลำ 13.00 – 16.00 น.  และกำรปรับ
พ้ืนฐำนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ในวันที่ 10 – 12  พฤษภำคม  2565  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ประกอบด้วย 

  2.2.1  นำงวิไลลักษณ์  เมืองสง รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร      ประธำนคณะกรรมกำร 
  2.2.2  นำงพัชรี  ลักษณะคชำ        รองประธำนคณะกรรมกำร 
  2.2.3  นำงสำวจันทร์นำรี  เขียดแก้ว        กรรมกำร 
  2.2.4  นำงสำวสุพร  อิสโม         กรรมกำร 
  2.2.5  นำงสำวลักษณำภรณ์  ศิริมุสิกะ        กรรมกำร 



  2.2.6  นำยอภิชำติ  คงเปีย         กรรมกำร 
  2.2.7  นำยอรรถพล  ชูท้วม         กรรมกำร 
  2.2.8  นำยธนรัฐ  เกื้อหนุน         กรรมกำร 
  2.2.9  นำงจิรัฐิติกำล  สุทธิกุล         กรรมกำร 
  2.2.10 นำงนภำวรรณ  แก้วทอง         กรรมกำร 
  2.2.11 นำงสุภัทรำ  แมนยี         กรรมกำร 
  2.2.12 นำยศรัณยู  ทองรุด         กรรมกำร 
  2.2.13 นำงสำวศุภลัคน์  รัตนบุรี          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

     2.2.1.1 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกวิชำเรียนและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน มีหน้ำที่ วำงแผน 
ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ    และเตรียมเอกสำรในกำรเลือกวิชำเรียนและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2565 เวลำ 13.00 – 16.00 น.  
ประกอบด้วย   

    1)   นำงสุภัทรำ  แมนยี        ประธำนกรรมกำร 
    2)   นำยศรัณยู  ทองรุด             รองประธำนกรรมกำร 
    3)   นำงอรสำ  ชูรักษ์         กรรมกำร 
    4)   นำงสำวอำภรณ์  ชูมี         กรรมกำร 

  5)   นำงสำววันเพ็ญ  ฤทธิวงค ์       กรรมกำร 
  6)   นำงเอมอร  สุวรรณขำว       กรรมกำร 
  7)    นำงสุไหวเหรำะ  สันหรีม                กรรมกำร 
  8)    นำงอำฉะ  เหล็มปำน              กรรมกำร 

9)    นำงสำวกุลณัฐ  ชุมประยูร       กรรมกำร 
10)  นำยสรำวุฒิ  ลักษณะคชำ       กรรมกำร 
11)  นำงสำวจันทร์นำรี  เขียดแก้ว      กรรมกำร 

  12)  นำยมุกตำด  สำเหล็ม       กรรมกำร 
  13)  นำงนภำวรรณ  แก้วทอง       กรรมกำร 
  14)  นำยจิรวัฒน์  ตุลยนิษก์       กรรมกำร 
  15)  นำงอรวรรณ  นกหมุด       กรรมกำร 
  16)  นำงวรรณี  ด้วงเอียด       กรรมกำร 
  17)  นำงสำวสุพร  อิสโม          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      2.2.1.2 คณะกรรมกำรสอนปรับพื้นฐำน มีหน้ำที่ สอนปรับพืน้ฐำนในรำยวิชำ ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ และสังคม ตรวจเช็คชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ใน
วันที่ 10-12 พฤษภำคม 2565 เวลำ 08.30 – 14.40 น.  ประกอบด้วย 

      1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ประกอบด้วย 
1)  นำงวรรณี  ด้วงเอียด     สอนชั้น ม.1/1 
2) นำงเพ็ญแข  ชูสง่ำ     สอนชั้น ม.1/2  
3)  นำงกันธมล  เพชรคง     สอนชั้น ม.1/3 



4)  นำงกัลยำ  บุญรอด     สอนชั้น ม.1/4 
5)  นำยเอกอนันต์  มงคล/ฝึกสอน    สอนชั้น ม.1/5 
6)  นำงพรทิพย์  อนิทรชุมนุม/ฝึกสอน   สอนชั้น ม.1/6 
7)  นำงสำวทิพวรรณ  ยกรัง    สอนชั้น ม.1/7 

    8)  นำงสำวเกศสุภำงค์  คีรี    สอนชั้น ม.1/8 
    9)  นำงสำวอุไรวรรณ  อ้นประวัติ    สอนชั้น ม.1/9 
    10) นำงสำวจันทร์นำรี เขียดแก้ว    สอนชั้น ม.1/10 
 

       2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ประกอบด้วย 
1)   นำงสำวสุพร  อิสโม     สอนชั้น ม.1/1 
2)  นำงสำวจริยำ  ทักษิณำวำณิชย์ (ฝึกสอน)  สอนชั้น ม.1/1 
3)  นำงสำวศุภลัคน์  รัตนบุรี    สอนชั้น ม.1/2 
4)  นำงพัชรี  ลักษณะคชำ    สอนชั้น ม.1/2  
5)  นำงสุภัทรำ  แมนยี     สอนชั้น ม.1/3 
6)  นำงสำวจุฑำรัตน์  กะแหมะเตบ (ฝึกสอน)  สอนชั้น ม.1/3 
7)  นำยเกรียงไกร  หนูนุ่ม    สอนชั้น ม.1/4 
8)  นำยศรัณย์  ยำชะรัด     สอนชั้น ม.1/4 
9)  นำงสำวพันธุ์นิภำ  อินทพัฒน์    สอนชั้น ม.1/5 
10) นำยสุธน  ประดับศรี     สอนชั้น ม.1/5 
11) นำงสำวอำรยำ   เส็นติหย๊ะ    สอนชั้น ม.1/6 
12) นำงสำวสิริวรรณ  แวดอเล๊ำะ (ฝึกสอน)  สอนชั้น ม.1/6 
13) นำงสำวทัศนีย์  ช่วยชู     สอนชั้น ม.1/7 
14) นำยศักกำริยำ  นกหมุด    สอนชั้น ม.1/7 

    15) นำงชอ้อน  อภัยจิตต์     สอนชั้น ม.1/8 
    16) นำงสำวฟิรดำว  บอเถำะ (ฝึกสอน)   สอนชั้น ม.1/8 
    17)  นำยสรำวุฒิ  ลักษณะคชำ    สอนชั้น ม.1/9 
    18)  นำงอรวิดำ  ช ำนำญรำช    สอนชั้น ม.1/10 
    19)  นำยณัฐวุฒิ  เกลำ  (ฝึกสอน)    สอนชั้น ม.1/10 
 

       3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
    1) นำงอรวรรณ   นกหมุด    สอนชั้น ม.1/1 

2)  นำยสถำบัน    บุญเรือง    สอนชั้น ม.1/1 
3)  นำงสำวสลิลทิพย์   สังขโชติ (ฝึกสอน)   สอนชั้น ม.1/1 
4)  นำงวันเพ็ญ   วังช่วย     สอนชั้น ม.1/2 
5)  นำยอุรชำติ     หนูนุ่น     สอนชั้น ม.1/2 
6)  นำยอนำวิน   หะมิสะ (ฝึกสอน)   สอนชั้น ม.1/2 



7)  นำงชนิสรำ   พยัคพันธ์    สอนชั้น ม.1/3 
8)  นำงสุไหวเรำะ    สันหรีม    สอนชั้น ม.1/3 
9)  นำงสำวปรียรัตน์   เกตุวงศ์ (ฝึกสอน)   สอนชั้น ม.1/3 
10) นำงสำวภัทริตำ    ขุนสำมัญ    สอนชั้น ม.1/4 
11) นำงธนิตำ    กิ้มเส้ง     สอนชั้น ม.1/4 
12) นำงสำวพรรวษำ   ศรีทองช่วย (ฝึกสอน)  สอนชั้น ม.1/4 
13) นำงนัยนำ    หมื่นห่อ    สอนชั้น ม.1/5 
14) นำงสำวเสำวลักษณ์  พรหมจันทร์   สอนชั้น ม.1/5 
15) นำงสำวกุลธิดำ   พลมำ (ฝึกสอน)   สอนชั้น ม.1/5 
16) นำงสำวชญำนิษฐ์   นวลสนอง   สอนชั้น ม.1/6 
17) นำงสำวลักษณำภรณ์ ศิริมุสิกะ   สอนชั้น ม.1/6 
18) นำงสำวจรรย์อมล  แก้วยอด (ฝึกสอน)   สอนชั้น ม.1/6 
19) นำยศักดิ์เจริญ   ประค ำศรี    สอนชั้น ม.1/7 
20) นำงสำวฮำบีบ๊ะ   หะยีอำมะ (ฝึกสอน)   สอนชั้น ม.1/7 
21) นำงสำวโรยทรำย   เกียรติเดช   สอนชั้น ม.1/8 
22) นำงสำวบุญยำ  หอยสกุล    สอนชั้น ม.1/8 
23) นำยไพเรำะ  ก้อนเรือง    สอนชั้น ม.1/9 
24) นำงสุมำลี  วิจำรณ์     สอนชั้น ม.1/9 
25) นำงสำวจุฑำพร  แสงเก้ือหนุน   สอนชั้น ม.1/10 
26) นำงสุภำพร ก้อนเรือง    สอนชั้น ม.1/10 
 

      4.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ประกอบด้วย 
    1)  นำงสำวพัชรพร  ขุนแทน    สอนชั้น ม.1/1 

2)  นำยมู่ห่ ำหมัด  หีมเขียว    สอนชั้น ม.1/2 
3)  นำยเอกชัย ไพช ำนำญ    สอนชั้น ม.1/3 
4)  นำงอรสำ  ชูรักษ์     สอนชั้น ม.1/4 
5)  นำงนภำวรรณ  แก้วทอง    สอนชั้น ม.1/5 
6)  นำงอำรีย์  ทองเพ็ง     สอนชั้น ม.1/6 
7)  นำงเอมอร  สุวรรณขำว    สอนชั้น ม.1/7 
8)  MR. David Kyle  Wolmarans   สอนชั้น ม.1/8 
9)  นำยจิรวัฒน์  ตุลยนิษก์    สอนชั้น ม.1/9 
10) MRS.Jeanette Sobrestante   สอนชั้น ม.1/10 
 

                                 5.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   ประกอบด้วย 
    1)  นำยสัญญำ  แก้วสม     สอนชั้น ม.1/1 

2)  นำงยุพำ  เพชรรัตน์      สอนชั้น ม.1/2 



3)  นำงสำวอำภรณ์ ชูมี     สอนชั้น ม.1/2 

4)  นำงสำวศศิประภำ ไชยวงศ์    สอนชั้น ม.1/3 

5)  นำงสำววันเพ็ญ ฤทธิวงค์    สอนชั้น ม.1/4 

6)  นำยอภิชำติ คงเปีย     สอนชั้น ม.1/5 

7)  นำงศริิพร สุขนุ้ย / ฝึกสอน    สอนชั้น ม.1/6 
8)  นำงสำวกุลณัฐ ชุมประยูร    สอนชั้น ม.1/7 
9)  นำงอำฉะ เหล็มปำน      สอนชั้น ม.1/8 
10)  นำงวำนิต้ำ ข ำนุรักษ์    สอนชั้น ม.1/8 
11) นำงเอเพ็ญ วิจิตรโสภำ / ฝึกสอน   สอนชั้น ม.1/9 
12 นำยมุกตำด สำเหล็ม     สอนชั้น ม.1/10 

 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  มีหน้ำที่จัดสถำนที่กำรปฐมนิเทศและปรับพื้นฐำนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษำปี

ที่ ๑  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  บริเวณหน้ำเวทีอำคำรเรียน  ๓  ตกแต่งเวทีให้มีควำมสวยงำม  ติดป้ำย  
ผูกผ้ำ ชุดรับแขก โพเดี้ยม  แจกันพร้อมดอกไม้ จดัโต๊ะรับลงทะเบียน จ ำนวน ๑๖ ชุด และอ่ืน ๆ  ประกอบด้วย   
                3.1 นำยสุรศักดิ์ สุขทอง         รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป        ประธำนคณะกรรมกำร 
                ๓.2 นำยสัญญำ  แก้วสม         รองประธำนคณะกรรมกำร 
                ๓.3 นำงสำวผวิพรรณ วีสุวรรณ          กรรมกำร 
                ๓.4 นำงกัลยำณี  อุทัยทัศน์                                                                              กรรมกำร 
                ๓.5 นำยกฤษฎิ์  เขียวจีน                                                                             กรรมกำร 
                ๓.6 นำงยุพำ  เพชรรัตน์                                                                                  กรรมกำร 
                ๓.7 นำงนัยนำ  หมื่นห่อ                                                                            กรรมกำร 
                ๓.8 นำยอรรถพล ชูท้วม                                                                                  กรรมกำร 
                ๓.9 นำยศรัณยู  ทองรุด                                                กรรมกำร                 
                ๓.10 นำงสำวเสำวลักษณ์  พรหมจันทร์                                                       กรรมกำร 
                ๓.๑1 นำยนิเวช  ปำนทอง                                                                               กรรมกำร      
                ๓.๑2 นำยสรชชั  พรหมขำว            กรรมกำร                          
     ๓.๑3 นำงสมใจ  แสงอ ำไพ          กรรมกำร                                                                                              
                ๓.๑4 นำยเรวัตร เขียวจีน          กรรมกำร                                                           
      ๓.๑5 นำยธนรัฐ  เกื้อหนุน             กรรมกำรและเลขำนุกำร    
         

 4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพัสดุและกำรเงิน  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำน ขอซื้อหรือขอจ้ำง ตรวจรับ และ
เบิกจ่ำยวัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุ เพ่ือใช้ในกำรปฐมนิเทศและปรับพื้นฐำนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ประกอบด้วย     

       4.1 คณะกรรมกำรฝ่ำยพัสดุและกำรเงินกำรปฐมนิเทศ หน้ำที่ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำน ขอซื้อหรือขอ
จ้ำง ตรวจรับ และเบิกจ่ำยวัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุ เพ่ือใช้ในกำรปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ ๑  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ วันที่ 9 พฤษภำคม 2565 ประกอบด้วย   

               ๔.๑.1 นำยวีระพัฒน์ ปำนยิ่ง               ประธำนคณะกรรมกำร 
    ๔.1.2 นำยเกรียงไกร หนูนุ่ม         รองประธำนคณะกรรมกำร                



               ๔.1.3 นำงเพ็ญแข  ชูสง่ำ                                                                                  กรรมกำร 
               ๔.1.4 นำงสุรีรัตน์  โพธิ์ทอง                                                             กรรมกำร 
    ๔.1.5 นำงสำวพัชรพร ขุนแทน          กรรมกำร 
               ๔.1.6 นำยจิรวฒัน์  ตุลยนิษก์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
               4.1.7 นำงสำวศรัญญำ นิลรัตน์             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

        4.2 คณะกรรมกำรฝ่ำยพัสดุและกำรเงินกิจกรรมปรับพื้นฐำน กำรเลือกวิชำเรียนและกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน  มีหน้ำที่ จัดท ำรำยงำนขอซื้อ ขอจ้ำง ตรวจรับ และเบิกจ่ำยวัสดุ ให้ เป็นไปตำมระเบียบพัสดุ เพ่ือใช้ใน
กำรปรับพื้นฐำนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 วันที่ 10 – 12 พฤษภำคม 2565 ประกอบด้วย 

      4.2.1 นำงสำวศภุลัคน์  รัตนบุรี      ประธำนกรรมกำร 
      4.2.2  นำงเอมอร  สุวรรณขำว       กรรมกำร 
      4.2.3  นำงสำวจันทร์นำรี  เขียดแก้ว       กรรมกำร 
      4.2.4  นำงนภำวรรณ  แก้วทอง       กรรมกำร 
      4.2.5  นำงสำวกุลณัฐ  ชุมประยูร         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน มีหน้ำที่รับลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  และชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2564 ที่เข้ำรับกำรปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐำน และอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑   

5.1 นำงสกุลตำ  ณ พทัลุง      รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน ประธำนคณะกรรมกำร 
๕.2 นำยวีระพัฒน์ ปำนยิ่ง หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน รองประธำนคณะกรรมกำร 
5.3 นำยวีระพัฒน์  ปำนยิ่ง รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.๑/๑ กรรมกำร 

กรรมกำร 5.๔ นำงสำวอภิญญำ  สงนุ้ย                      
5.๕ นำยธนรัฐ  เกื้อหนุน รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.๑/2                กรรมกำร                         

กรรมกำร 5.๖ นำงสำวสุชำดำ  คงทอง       
5.๗ นำงวันเพ็ญ  วังช่วย รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.๑/3 กรรมกำร 

กรรมกำร                           5.๘ นำงชอ้อน  อภัยจิตต์ 
5.9 นำงอรสำ  ชูรักษ์ รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.๑/4 กรรมกำร 

กรรมกำร                           5.10 นำงสำววันเพ็ญ  ฤทธิวงศ์ 
5.11 นำงสำวอุไรวรรณ  อ้นประวัติ รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.๑/5 กรรมกำร 

กรรมกำร                           5.๑2 นำงสำววำนิต้ำ  ข ำนุรกัษ์           
5.๑3 นำงอำรีย์  ทองเพ็ง รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.๑/6 กรรมกำร 

กรรมกำร                           5.๑4 นำงสำววนฏัฐำ นิลยรตัน์ 
5.๑5 นำงสำวเสำวลักษณ์  พรหมจันทร์ รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.๑/7 กรรมกำร 

กรรมกำร                           5.๑6 นำยสุธน  ประดับศรี     
5.๑7 นำงวรรณี  ด้วงเอียด รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.๑/8 กรรมกำร 

กรรมกำร                         5.๑8 นำงสำวนฤมล แซ่ซึ่ง 
5.๑9 นำยเอกชัย  ไพช ำนำญ รับลงทะเบียนนักเรยีนชั้น ม.๑/9 กรรมกำร 

กรรมกำร                           5.20 นำยสถำบัน  บุญเรือง 



5.21 นำยศรัณยู  ทองรุด รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.๑/10 กรรมกำร 
กรรมกำร                           5.22 นำงอรวิดำ  ช ำนำญรำช 

      
  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4      

5.23 นำยสัญญำ  แก้วสม รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.4/1 กรรมกำร                          
กรรมกำร 5.24 นำงสำวบุญยำ  หอยสกุล 

5.25 นำงเอเพ็ญ  วิจิตรโสภำ รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.4/2 กรรมกำร                          
กรรมกำร 5.26 นำงสำวสธุำสินี ทองแก้ว 

5.27 นำงสำวจุฑำพร  แสงเก้ือหนุน                                                  รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.4/3 กรรมกำร                          
กรรมกำร 5.28 นำงสุมำลี วิจำรณ ์

5.29 นำงสำวเกศสุภำงค์ คีรี รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.4/4 กรรมกำร                          
กรรมกำร 5.30 นำงสำวศรัญญำ  นิลรตัน์     

5.31 นำงสำวพันธุ์นิภำ อินทพัฒน์ รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.4/5 กรรมกำร                          
กรรมกำร 5.32 นำงธนิตำ  กิ้มเส้ง 

5.33 นำงเพ็ญแข  ชูสง่ำ รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.4/6 กรรมกำร                          
กรรมกำร 5.34 นำยเกรียงไกร  หนูนุ่ม 

5.35 นำงสุไหวเหรำะ สันหรมี รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.4/7 กรรมกำร 
 
        6. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้ำที่เตรียมอุปกรณ์เครื่องกระจำยเสียง บันทึกภำพกำรปฐมนิเทศและ
ปรับพื้นฐำนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ประกอบด้วย 
              6.๑  นำงอรวรรณ  นกหมุด                                                              ประธำนคณะกรรมกำร 
              6.๒  นำยมุกตำด  สำเหล็ม                                                                       กรรมกำร 
              6.๓  นำงเอเพ็ญ  วิจิตรโสภำ                                                           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        
          7. คณะกรรมกำรฝ่ำยพธิีกำร  มีหน้ำทีร่วมนักเรยีนเตรียมพร้อมก่อนพิธีเปิดกำรปฐมนิเทศ และปรับพื้นฐำน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ เป็นพิธีกร และชี้แจงกำรเข้ำฐำนของ
นักเรียนควบคุมเวลำกำรเปลี่ยนฐำน และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปด้วย ควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย   
            7.๑ นำงสำวทิพวรรณ  ยกรัง            ประธำนคณะกรรมกำร 
   7.๒ นำงสำวพัชรพร ขุนแทน                   กรรมกำร 
            7.๓ นำงอรวรรณ  นกหมุด                                                                กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        

        8. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลควำมปลอดภัยและยำนพำหนะ  มีหน้ำที่ให้บริกำรแนะน ำพ้ืนที่จอดรถของนักเรียน
และดูแลควำมปลอดภัยกำรปฐมนิเทศและปรับพื้นฐำนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำปทีี่ ๔ ประกอบด้วย 
             8.1 นำยสุรศักดิ์ สุขทอง         รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป        ประธำนคณะกรรมกำร 
    8.2 นำยอุรชำติ  หนูนุ่น            รองประธำนคณะกรรมกำร 
             8.3 นำยประพันธ์  สุวรรณรัตน์                                                                  กรรมกำร 
             8.4 นำยสุชำติ  หนูคง                                                                             กรรมกำร 
             8.5 นำยวีระ  นักกำรรอง                                                                          กรรมกำร 



             8.6 นำยวิเชียร  จนิดำรำม                                        กรรมกำร                                             
    8.7 นำยไพเรำะ ก้อนเรือง            กรรมกำรและเลขำนุกำร     
  

        9. คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจคัดกรอง มีหน้ำที่ตรวจคัดกรอง วัดไข้นักเรียนที่เดินทำงมำรับกำรปฐมนิเทศและปรับ
พ้ืนฐำน   ประกอบด้วย 
            9.๑  นำงสำวสุภำพร  ศรีสุวรรณ์                                                           ประธำนคณะกรรมกำร 
             9.๒  นำงสำวสุชำดำ  คงทอง              รองประธำนกรรมกำร  
             9.๓  นำงสำวสุนิษำ  รัตนะ                                                          กรรมกำร 
    9.4 นำงสำวทิพวรรณ ยกรัง          กรรมกำร 
     9.5 นำงสำวพรเพ็ญ นกทวี          กรรมกำร 
      9.6 นำงสุมำลี วิจำรณ์             กรรมกำร 
              9.7  นำงสำววำนติ้ำ  ข ำนุรักษ์                                                          กรรมกำร 
              9.8  นำงสำวสุธำสินี  ทองแก้ว                                                          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                
    ๑0. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  มีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐำนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ รวบรวมเอกสำรกำรลงทะเบียน  รูปภำพ  รำยงำนผลกำร
ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐำนนักเรียน และอ่ืนๆ  ประกอบด้วย 
              ๑0.๑ นำยวีระพัฒน์ ปำนยิ่ง                                                   ประธำนคณะกรรมกำร 
              ๑0.๒ นำงสำวพัชรพร  ขุนแทน                             กรรมกำร       
              ๑0.๓ นำยเกรียงไกร  หนูนุ่ม                                                          กรรมกำร     
              ๑0.4 นำยจิรวัฒน์  ตุลยนิษก์                      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
              ๑0.5 นำงสำวศรัญญำ  นิลรัตน์                       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                
 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบเพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของทำงรำชกำรต่อไป        
           
               สั่ง  ณ  วันที่  22   เดอืน  เมษำยน   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

                                                    

                                                 
                                                                                (นำงพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ) 
                                                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตะโหมด 
 
 



เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่ง 131/2565 ตำรำงรำยช่ือครูผู้สอนปรับพื้นฐำนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  
วันที่ 10 – 12  พฤษภำคม  2565   โรงเรียนตะโหมด ปีกำรศึกษำ 2565   

 

 

ช้ัน ห้องเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
ม.1/1 332 นางวรรณี  ด้วงเอียด นางสาวสุพร  อิสโม 

นางสาวจริยา  ทักษิณาวาณิชย์ (ฝึกสอน)
นางอรวรรณ   นกหมุด
นายสถาบัน    บุญเรือง
นางสาวสลิลทิพย์   สังขโชติ (ฝึกสอน)

นางสาวพัชรพร  ขุนแทน นายสัญญา  แก้วสม

ม.1/2 333 นางเพ็ญแข  ชสูง่า นางสาวศุภลัคน ์ รัตนบุรี
นางพัชรี  ลักษณะคชา

นางวันเพ็ญ   วังชว่ย
นายอุรชาติ     หนนูุน่
นายอนาวิน   หะมิสะ (ฝึกสอน)

นายมู่ห ่าหมัด  หีมเขียว นางยุพา  เพชรรัตน ์
นางสาวอาภรณ์ ชมูี

ม.1/3 426 นางกันธมล  เพชรคง นางสุภัทรา  แมนยี
นางสาวจุฑารัตน ์ กะแหมะเตบ (ฝึกสอน)

นางชนสิรา   พยัคพันธ์
นางสุไหวเราะ    สันหรีม
นางสาวปรียรัตน ์  เกตุวงศ์ (ฝึกสอน)

นายเอกชยั ไพช่านาญ นางสาวศศิประภา ไชยวงศ์

ม.1/4 334 นางกัลยา  บุญรอด นายเกรียงไกร  หนนูุม่
นายศรัณย์  ยาชะรัด

นางสาวภัทริตา    ขุนสามัญ
นางธนติา    ก้ิมเส้ง
นางสาวพรรวษา   ศรีทองชว่ย (ฝึกสอน)

นางอรสา  ชรัูกษ์ นางสาววันเพ็ญ ฤทธิวงค์

ม.1/5 335 นายเอกอนนัต์  มงคล 
นกัศึกษาฝึกสอน

นางสาวพันธ์ุนภิา  อินทพัฒน์
นายสุธน  ประดับศรี

นางนยันา    หมื นห่อ
นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์
นางสาวกุลธิดา   พลมา (ฝึกสอน)

นางนภาวรรณ  แก้วทอง นายอภิชาติ คงเปีย

ม.1/6 336 นางพรทิพย์  อินทรชมุนมุ 
นกัศึกษาฝึกสอน

นางสาวอารยา   เส็นติหย๊ะ
นางสาวสิริวรรณ  แวดอเล๊าะ (ฝึกสอน)

นางสาวชญานษิฐ์   นวลสนอง
นางสาวลักษณาภรณ์ ศิริมุสิกะ
นางสาวจรรย์อมล  ยอดแก้ว (ฝึกสอน)

นางอารีย์  ทองเพ็ง นางศิริพร สุขนุย้ 
นกัศึกษาฝึกสอน

ม.1/7 337 นางสาวทิพวรรณ  ยกรัง นางสาวทัศนย์ี  ชว่ยช ู
นายศักการิยา  นกหมุด

นายศักด์ิเจริญ   ประค่าศรี
นางสาวฮาบีบ๊ะ   หะยีอามะ (ฝึกสอน)

นางเอมอร  สุวรรณขาว นางสาวกุลณัฐ ชมุประยูร

ม.1/8 338 นางสาวเกศสุภางค์  คีรี นางชอ้อน  อภัยจิตต์
นางสาวฟิรดาว  บอเถาะ (ฝึกสอน)

นางสาวโรยทราย   เกียรติเดช
นางบุญยา  หอยสกุล

MR. David Kyle  
Wolmarans

นางอาฉะ เหล็มปาน 
นางสาววานต้ิา ข่านรัุกษ์

ม.1/9 342 นางสาวอุไรวรรณ  อ้นประวัติ นายสราวุฒิ  ลักษณะคชา นายไพเราะ  ก้อนเรือง
นางสุมาลี  วิจารณ์

นายจิรวัฒน ์ ตุลยนษิก์ นางเอเพ็ญ วิจิตรโสภา
นกัศึกษาฝึกสอน

ม.1/10 343 นางสาวจันทร์นารี เขียดแก้ว นางอรวิดา  ช่านาญราช
นายณัฐวุฒิ  เกลา  (ฝึกสอน)

นางสาวจุฑาพร  แสงเก้ือหนนุ
นางสุภาพร ก้อนเรือง

MRS.Jeanette 
Sobrestante

นายมุกตาด สาเหล็ม
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ก ำหนดกำรปฐมนิเทศและปรับพื้นฐำนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และมัธยมศึกษำปีที่ 4 
วันที่ 9 – 12  พฤษภำคม  2565  โรงเรียนตะโหมด  ปีกำรศึกษำ 2565 

****************************************************************** 
 

   ตำรำงกิจกรรมกำรปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
 

วัน เดือน ปี เวลำ กิจกรรม 
วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภำคม 2565 07.30 -  08.30 น. นักเรียนชั้น ม.1 ลงทะเบียน 

ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 08.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 
 11.30 - 12.30  น. - นักเรียนชั้น ม.1 พักกลำงวัน 

- นักเรียนชั้น ม.4  ลงทะเบียน 
 12.30 – 15.30 น. - นักเรียนชั้น ม.1 เลือกวิชำเรียนและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

- ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 
 

     ตำรำงกิจกรรมกำรปรับพื้นฐำนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
 

วัน เดือน ปี 
    เวลำ 

วันอังคำร 
10 พฤษภำคม 2565 

วันพุธ 
11 พฤษภำคม 2565 

วันพฤหัสบดี 
12 พฤษภำคม 2565 

07.30-08.30 น. กิจกรรมหน้ำเสำธง กิจกรรมหน้ำเสำธง กิจกรรมหน้ำเสำธง 
08.30-09.30 น. ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ 
09.30-10.30 น. คณิตศำสตร์ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ 
10.30-10.40 น. พัก 10 นำที พัก 10 นำที พัก 10 นำที 
10.40-11.40 น. วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ 
11.40-12.40 น. พักกลำงวัน พักกลำงวัน พักกลำงวัน 
12.40-13.40 น. สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ 
13.40-14.40 น. ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย 

 
********************************* 

 

 


