
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 
ที่ ๑๙ /๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  
และระดับมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙   

............................................ 
 ด้วยโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนจึงก าหนดการปฐมนิเทศนักเรียนขึ้น เพ่ือเป็นการแนะน าให้นักเรียนได้ทราบถึง
กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน การปฏิบัติตนของนักเรียน ตลอดจนการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ดังนั้นจึง
ก าหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนฝึกระเบียบวินัย และจริยธรรมตามลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียน  
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนฯ  ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
มีหน้ำที่ -อ านวยความสะดวก/ให้การสนับสนุน ควบคุมการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไป    
           ตามวัตถุประสงค์ 

  ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวสุชลีา  อภัยราช  รก.ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ๒. นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
  ๓ .นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
  ๔. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
  ๕. นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร  
  ๖. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 

 ๒. คณะกรรมกำรประสำนงำน 
  มีหน้ำที่ - วางแผนการด าเนินการจัดกิจกรรม 
   - ก าหนดหลักสูตรของกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   - ประสานงานกับฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ประกอบด้วย 
  ๑. นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๓. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ กรรมการ 
  ๔. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
       ๕. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 

 



- ๒ – 
 

 ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
  มีหน้ำที่ - จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  ประกอบด้วย 
  ๑. นายอภิวัฒน ์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒. นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๔. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๕. นายอรรณพ  บ่อน้อย  ครู     ผู้ช่วย 
  ๖. นางจุฑารัตน์  ศรีค า  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  ๗. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  ๘. นางสาวปณัฏฐา   พ่ึงพัก  ครูจ้างสอนภาษาไทย  ผู้ช่วย 
  ๙. นางสาวสุภาพร คมข า  ครูจ้างสอนภาษาจีน  ผู้ช่วย 
  ๑๐. นายสมชาย  ศรีอุดม  นักการภารโรง   ผู้ช่วย 
  ๑๑. นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ นักการภารโรง   ผู้ช่วย 
  ๑๒. นางสอาด  เงินทอง  นักการภารโรง   ผู้ช่วย 
 

 ๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
  มีหน้ำที่ -จัดเตรียมล าดับขั้นตอนพิธี 
   -เป็นพิธีกรในพิธี 
  ประกอบด้วย 
  ๑. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู    หัวหน้า 
  ๒. นางสาวปณัฏฐา   พ่ึงพัก  ครูจ้างสอนภาษาไทย  ผู้ช่วย 
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำนฐำนกิจกรรม 
  มีหน้ำที่ - ควบคุมนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมและด าเนินกิจกรรมตามก าหนดการ 
   - ประสานงานกับทางคณะกรรมการประสานงาน ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดกิจกร  
  ฐำนที่ ๑ ระเบียบวินัยโรงเรียน บริเวณอำคำรอเนกประสงค์ 
   - กฎระเบียบวินัย,ระเบียบแถว,กิจกรรมหน้าเสาธง 
  ประกอบด้วย 
  ๑. นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาววิไลรัต เกิดเทพ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๕. นายอรรณพ  บ่อน้อย  ครู     ผู้ช่วย 
 

  ฐำนที่ ๒ งำนวิชำกำร 
   - เกณฑ์การจบ,เวลาเรียน,การแก้ศูนย์ การเรียนซ่อม 
  ประกอบด้วย 
  ๑. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๓. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
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  ๔. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวอรนุช  เพียลาด  คร ู    ผู้ช่วย 
 

  ฐำนที่ ๓ คติพจน์ อัตลักษณ์ เพลงมำร์โรงเรียน 
  ประกอบด้วย 
  ๑. นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นางกรวิพา  ส าโรง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๔. นางจุฑารัตน์  ศรีค า  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  ๕. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  ๖. Mr.Edugu Julios Edugu   ครตู่างชาติ   ผู้ช่วย 
  ๗. Mr.Ian Nathamiel Rogan  ครูต่างชาติ   ผู้ช่วย 
 

  ฐำนที่ ๔ อำคำรสถำนที่ 
   - แนะน าการใช้งานอาคารต่างๆ ห้องเรียน,การแบ่งเขตท าความสะอาด 
  ประกอบด้วย 
  ๑. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒. นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นายอภิวัฒน ์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๔. นายอเนก  นันทรากร ครู     ผู้ช่วย 
 

  ฐำนที่ ๕ บุคลำกร 
   - แนะน าผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน 
  ประกอบด้วย 
  ๑. นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๔. นางเพชรดา  แนบเนียน คร ู    ผู้ช่วย 
  ๕. นายวัชโรทร  ทิมแหง  ครู     ผู้ช่วย 
 

 ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง 
  มีหน้ำที่ - จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒. นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  คร ู    ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวสุภาพร คมข า  ครูจ้างสอนภาษาจีน  ผู้ช่วย 
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 ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
มีหน้ำที่ -ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

   -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางอภิตรา  เชาว์วิเศษโกมล เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน หัวหน้า 
 ๒. นางสาวพัชน ี  มณีวงษ์  เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 

 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล 
  มีหน้ำที่ -รวมรวบข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงาน 

  -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
  ๑. นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๓. นายอรรณพ  บ่อน้อย  คร ู    ผู้ช่วย 
 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หากมีอุปสรรคและปัญหาให้รายงานฝ่ายอ านวยการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน 
 
 

     สั่ง  ณ  วันที่ ๒๑  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
             (นางสาวสชุีลา  อภัยราช) 
      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รักษาการในต าแหน่ง 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 
   
 
 
   
 

 


