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ค ำสั่งโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยำคำร 
ที่    / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๔  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

....................................................................................................... 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจ มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ จึงมอบหมายให้ข้าราชการครู ลูกจ้าง เป็นคณะกรรมการในการด าเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร และ
ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร    ประกอบด้วย 
๑.๑  นายบุญธรรม  กล้าหาญ  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  ๑.๒  นายไพยนต์  ขันทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓  นายมมูญศักดิ์  พลโสภา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
  ๑.๔  นางสาวนันทกาญจน์  จันสุตะ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
  ๑.๕  นายณรงค์ศักดิ์  นางาม  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๑.๖  นายเดชา  เจริญสุข   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๑.๗  นางณฐพร  กลิ่นหอม  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๑.๘  นางนฤมล  สุวรรณกูฏ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๑.๙  นางสาวศิริพร  งอมสงัด  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๑๐ นางสาวสภุัทจฉรา  ทาบุดดา ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ค าปรึกษากับ 
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่   ประกอบด้วย 
  ๒.๑  นายเดชา  เจริญสุข   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นายคูณ  ศรีเมือง   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓  นายวัฒนชัย  คงยิ่ง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๔  นายธวัช  เพชรพันธ์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๕  นายธวัชชัย  สายใจ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๖  นายสันติ  มุสิกา   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๗  นายกฤษฎา  สุดพาห์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๘  นางนรียา  อู่แก้ว   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๙ นายไชยา  นาคสุด   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๑๐  นางสาววาสนา  สังกะสี  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๒.๑๑ นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๒.๑๒ นายทศพล  สังขวนั   ครู   กรรมการ 

/๒.๑๓ นายเนติวุฒิ  ชนะบูรณ์... 



๒ 
 
  ๒.๑๓ นายเนติวุฒิ  ชนะบูรณ์  ครู   กรรมการ 
  ๒.๑๔ นายพงศกร  ลักษณะฉาย  ครู   กรรมการ 
  ๒.๑๕ นายอรรศจรรย์ เหล่ามา  ครู   กรรมการ   
  ๒.๑๖ นายถนอมศักดิ์  ทองทับ  ครู   กรรมการ 
  ๒.๑๗ นายสมพงษ์  ศรีเลิศ  ครู   กรรมการ 
  ๒.๑๘ นางชัชชญา  เอกศิริ  ครู   กรรมการ 
  ๒.๑๙ นายเกรียงไกร  ธรรมเที่ยง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๒.๒๐ นายณัฐพงษ์  สารกอง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๒.๒๑ นางนวรัตน์  กาลปลูก  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๒.๒๒ นายภิญโญ  ทองไข   พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๒.๒๓ นายธนากร  ไตรษร  ครูวิกฤต   กรรมการ 
  ๒.๒๔ นายธีระพงษ์  ชัยลิ้นฟ้า  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  ๒.๒๕ นายปรีชา  กุมภาพงษ์  นักการภารโรง  กรรมการ 
  ๒.๒๖ นายวิสุทธิ ์ อ่อนพันธ์  นักการภารโรง  กรรมการ 
  ๒.๒๗ นายประคอง  พรมส าลี  นักการภารโรง  กรรมการ 
  ๒.๒๘ นายสมัย  โทอุตทา   นักการภารโรง  กรรมการ 
  ๒.๒๙ นายประมวล  วัฒนานนท์  นักการภารโรง  กรรมการ 
  ๒.๓๐ นายวีระยุทธ  ไตรยมูล  ครู   กรรมการและเลขานุการ  
  ๒.๓๑ นายสมยศ  เชื้อจ าพร  พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ๑. เตรียมสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
   ๒. เตรียมเครื่องเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์และจุดปฏิคมส าหรับคณะกรรมการ 
  ๓. เตรียมโต๊ะและเก้าอ้ีให้เพียงพอส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  ๔. จัดดอกไม้และผ้าประดับหน้าเวที 

    ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามได้รับมอบหมาย 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม   ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นางลัดดาวัลย์  ปามุทา  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางณิตฐิญาณันท์  เลาหวิวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นางสุภัทรา  ไชยสัตย ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๔ นางสาวพัชรา  กุดเป่ง  ครู   กรรมการ 
 ๓.๕ นางสาวขรินทร์ทิพย์  จันพวง  ครู   กรรมการ 
 ๓.๖ นางสาวภัทราวรรณ  อุทธสิงห์ ครู   กรรมการ 
 ๓.๗ นางสาวจันทร์ทิพย์  แก้วประกอบ ครู   กรรมการ 
 ๓.๘ นางสาวสุนทรี  ขันตีสาย  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๙ นางขวัญชนก  คลังทอง  ครู   กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางสาวธัญญาภรณ์  คงเจริญ พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๓.๑๑ นางสาวจิราภรณ์  อ่อนเนตร ครูธุรการ  กรรมการ 
 ๓.๑๒ นางสาวรัตติญากร  กุมภาพงษ์ แม่บ้าน   กรรมการ 
 ๓.๑๓ นางบุปผา  ขันสิงห ์  แม่บ้าน   กรรมการ 

/๓.๑๔ นางจารุณี  แก้วศรีทอง... 
 



๓ 
 

 ๓.๑๔ นางจารุณี  แก้วศรีทอง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑๕ นางสาวมณีนุช  มั่นยืน  ครูช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ ๑. จัดหาเครื่องดื่มและอาหารว่างส าหรับคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม 
   ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามได้รับมอบหมาย 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ   ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นางปราณี  เพชรพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นางรัชฎาภรณ์  ไชยพันโท  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๔.๓ นางทิพาพร  ทองแสน  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๔.๔ นางเพชรอุบล  ผลพันธิน  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๔.๕ นางทิพวรรณ  สมตัว   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๔.๖ นางชลธชิา  เขียวบริสุทธิ์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๔.๗ นายกิตติพงศ์  จันทร์งาม  ครู   กรรมการ 
  ๔.๘ นายสุรศักดิ์  พันธ์ล าภักดิ์  ครู   กรรมการ 
  ๔.๙ ว่าที่ ร.ต.หญิงญาดา  ปลายเนตร ครู   กรรมการ 
  ๔.๑๐ นางสาวนิรันดร์  โสรส  ครู   กรรมการ 
  ๔.๑๑ นางสาวพวงเพชร  โชคทรัพย์ทวี ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๔.๑๒ นายจักรีวุฒิ  สมอหมอบ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๔.๑๓ นายกมล  ถวิลรักษ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๔.๑๔ นางสาวคณินณัช  กลิ่นหอม  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๑๕ นางพิมพ์ภัทร  ภาโยธี  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ ๑. ให้การต้อนรับ น านักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมไปยังที่นั่งที่จัดให้ และ 

อ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามได้รับมอบหมาย  
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน  ประกอบด้วย 

  ๕.๑ นางณฐพร  กลิ่นหอม  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ นางสาวจงรัก  เพ็งจันทร์  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๕.๓ นางสาวมณีรัตน์  สมรักษ์  ครูช านาญการพิเศษ  รับลงทะเบียน ระดับชั้น ม.๑/๑ 
  ๕.๔ นางณฐัชยา  เจริญสุข  ครูช านาญการ  รับลงทะเบียน ระดับชั้น ม.๑/๒ 
  ๕.๕ นางสาวสุภจัฉรา  ทาบุดดา  ครู   รับลงทะเบียน ระดับชั้น ม.๑/๓ 
  ๕.๖ นางสาวสุพัตรา  สุดหล้า  ครู   รับลงทะเบียน ระดับชั้น ม.๑/๔ 
  ๕.๗ นางสาวเมธินี  ขุมกลาง  ครูผู้ช่วย   รับลงทะเบียน ระดับชั้น ม.๑/๕ 
  ๕.๘ นางสาวพัชยา  อูปแก้ว  ครูอัตราจ้าง  รับลงทะเบียน ระดับชั้น ม.๑/๖ 
  ๕.๙ นางแว่นแก้ว  ผิวข า   ครูช านาญการพิเศษ รับลงทะเบียน ระดับชั้น ม.๔/๑ 
  ๕.๑๐ นางดวงนพร  ทองเถาว์  ครูช านาญการพิเศษ รับลงทะเบียน ระดับชั้น ม.๔/๒ 
  ๕.๑๑ นางสาวพรทิพา  ฉัตรานุภาพ ครูผู้ช่วย   รับลงทะเบียน ระดับชั้น ม.๔/๓ 
  ๕.๑๒ นางศิริรัตน์  ชิณกะธรรม  พนักงานราชการ  รับลงทะเบียน ระดับชั้น ม.๔/๔ 
  ๕.๑๓ นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองศรี  ครูอัตราจ้าง  รับลงทะเบียน ระดับชั้น ม.๔/๕ 
  ๕.๑๔ นางเขมทอง  จรรยาเลิศ  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

       /มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียน… 



๔ 
 
  มีหน้ำที ่๑. จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียน และด าเนินการลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และผู้ปกครองทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 
   ๒. รวบรวมเอกสารที่ด าเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วส่งให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามได้รับมอบหมาย  
 ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร   ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นายสนทยา  บ้งพรม   ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 

๕.๒ นางสาวศิริพร  งอมสงัด  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๕.๓ นางสาวชยุตรา  สามิลา  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่๑. จัดล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๒. เป็นพิธีกรตลอดการด าเนินกิจกรรม  
 ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ   ประกอบด้วย 
  ๖.๑ นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  ๖.๒ นางสาวขวัญข้าว  สมศรี  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๖.๓ นายแสงทอง  เหล่าสิงห์  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่บันทึกภาพตลอดการจัดกิจกรรมและรายงานต่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล   ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นางสาวนันทกาญจน์  จันสุตะ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๗.๒ นางณฐพร  กลิ่นหอม  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๗.๓ นางดวงนพร  ทองเถาว์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
  ๗.๔ นางเขมทอง  จรรยาเลิศ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๗.๕ นางศิริรัตน์  ชิณกะธรรม  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๗.๖ นางสาวศิริพร  งอมสงัด  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๗.๗ นางสาวสุภจัฉรา  ทาบุดดา  ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดท ารายงานการจัดกิจกรรมและรายงานผลการด าเนิน 

กิจกรรม ให้ผู้บริหารทราบ  

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เอาใจใส่ และเสียสละ 
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

สั่ง ณ วันที่   ๖  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
     
             (นายบุญธรรม  กล้าหาญ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ก ำหนดกำรกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และ 4  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
วันที ่13 พฤษภำคม 2562 เวลำ 08.30 -12.00 น 

ณ หอประชุม โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยำคำร อ ำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลรำชธำนี 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 

 
07.30 – 08.30 น.  - ลงทะเบียนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประจ าปีการศึกษา 2562 
08.30 – 09.00 น.  - พิธีเปิด โดย ดร.บุญธรรม  กล้าหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  
  - ผู้อ านวยการโรงเรียนพบปะนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  
09.00 – 09.15 น.   - นายไพยนต์  ขันทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคลแนะน าคณะครูและ 
  บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
09.15 – 09.30 น. - นางสาวนันทกาญจน์  จันสุตะ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการพบปะ 

และแนะแนวทางการเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
09.30 – 09.45 น. - นายณรงค์ศักดิ์  นางาม ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

พบปะและแนะแนวทางการปฏิบัติตนในโรงเรียนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
09.45 – 10.00 น. - นายเดชา  เจริญสุข ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

พบปะและแนะน าอาคารสถานที่ของโรงเรียน 
10.15 – 10.30 น. - นายมนูญศักดิ์  พลโสภา รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

พบปะและชี้แนะแนวทางส าหรับสวัสดิการที่นักเรียนพึงได้รับตามที่โรงเรียนจัดหาให้ 
10.30 - 12.00 น. ถาม - ตอบข้อสงสัย 
 
* หมำยเหตุ  ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


