
                                                                            

 
 
 

คําสั่งโรงเรียนปรางคกู 
ที่ 125/2559 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม 
ประจําปการศึกษา  2559 

---------------------- 
  ดวยโรงเรียนปรางคกู   กําหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม ประจําปการศึกษา 2559 
ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559  เวลา 08.00 น.เปนตนไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  39 (1)(2)  แหง
พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  จึงแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงาน  
ดังนี้   

1.  คณะกรรมการอํานวยการ  
 1.  นายพงษอนันต  ธรรมศิริ          ผูอํานวยการโรงเรียนปรางคกู     ประธานกรรมการ  
 2.  นายณรงค  ศรไชย    รองผูอํานวยการ            รองประธานกรรมการ 
 3.  นายยอดยิ่ง   จันทะดวง   รองผูอํานวยการ            กรรมการ 
 4.  นายวิจิตร  ผสมวงศ    รักษาการรองผูอํานวยการ         กรรมการ 
 5.  นางบุญเรือน  คูณทวี    รองผูอํานวยการ            กรรมการและเลขานุการ 
 6.  นางมาลินี  งามแสง    หัวหนางานแนะแนว                กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 7.  นางวรนุช  หนางเกษม   เจาหนาที่งานแนะแนว             กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หนาที่   กํากับดูแล  เตรียมการ  และดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย  และแกไขปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้น
ระหวางการดําเนินการ 
 
2.  คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียนและควบคุมนักเรียน   
  1. นายวิจิตร  ผสมวงศ   รักษาการรองผูอํานวยการ ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวอรุณนี  แกวคํา  ครูที่ปรกึษา ม.1/7  รองประธานกรรมการ 
  3. นายภูริภัทร  ทิพยรักษา  ครูที่ปรกึษา ม.1/1  กรรมการ  
  4. นางนิรันดร  สุภาทิพย   ครูที่ปรกึษา ม.1/2  กรรมการ 
  5. นางสาวอบุล  ขาวสะอาด  ครูที่ปรกึษา ม.1/3  กรรมการ 
  6. นางณัฐนภา  ตนงาม   ครูที่ปรกึษา ม.1/4  กรรมการ 
  7. นางสาวศศิธร  ไกยสิทธิ์  ครูที่ปรกึษา ม.1/5  กรรมการ 
  8. นางศุภัชญา  จันทะเขตร  ครูที่ปรกึษา ม.1/5  กรรมการ 
  9. นางกรรณิการ  จันทะดวง  ครูที่ปรกึษา ม.1/6  กรรมการ 

 10.นางสาวจินตนา  อสิพงษ  ครูที่ปรกึษา ม.1/7  กรรมการ 
 11.นางพุมพวง  ผานพินิจ  ครูที่ปรกึษา ม.1/8  กรรมการ 
 12.นางธนัญญฎา  บึงไกร  ครูที่ปรกึษา ม.1/8  กรรมการ 
 13.นางสถาพร  ศักดิ์ชัยพานิชกุล  ครูที่ปรกึษา ม.4/1  กรรมการ 
 14.นายเสถียร  คําชมภู   ครูที่ปรกึษา ม.4/1  กรรมการ 



 
 (2) 

 
15.นางสาววสมน  ชอินทรวงศ   ครูที่ปรึกษา ม.4/2  กรรมการ  
16.นางธนนันท  ปญญา    ครูที่ปรึกษา ม.4/3  กรรมการ 
17.นางสาวประภาภรณ  อสิพงษ   ครูที่ปรึกษา ม.4/3  กรรมการ 
18.นางเครือมาศ  ทองงาม   ครูที่ปรึกษา ม.4/4  กรรมการ  
19.นายคุณาพจน  คลธา   ครูที่ปรึกษา ม.4/4  กรรมการ 
20.ส.ต.ต.ณัฐจิตรภณ  ไสว   ครูที่ปรึกษา ม.4/6  กรรมการ 
21.นางสาวนราภรณ  ตนพุดซา   ครูที่ปรึกษา ม.4/6  กรรมการ 
22.นายปราโมทย  แหวนเงิน   ครูที่ปรึกษา ม.4/7  กรรมการ 
23.นางสาวศรัญญา รัตนทวีชัยพร ครูทีป่รกึษา ม.4/7  กรรมการ 
24.นางสาวทองพันธ  ยงกุล   ครูที่ปรึกษา ม.4/8  กรรมการ 
25.นางสาวสุพิศ  ศิริบรูณ   ครูที่ปรึกษา ม.4/8  กรรมการ 
26.นางรัตติยา  ราษเจริญ   ครูที่ปรึกษา ปวช.1/1  กรรมการ 
27.นายประเสริฐ  เติมใจ   ครูที่ปรึกษา ปวช.1/1  กรรมการ 
28.นายพงษเทพ  บุญแผว   ครูที่ปรึกษา ปวช.1/2  กรรมการ 
29.นายจิรวัฒน   เสนาะล้ํา   ครูที่ปรึกษา ปวช.1/2  กรรมการ 
30. นางสาวอุทัย  ผมทอง   ครูที่ปรึกษา ม.4/5  กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ 1.  เตรียมเอกสารลงทะเบียนและรบัลงทะเบียนนกัเรียนระดับชั้นม.1  ม.4 และปวช.1  
เวลา 08.00 น.   เปนตนไป 

2.  ควบคุม ดูแลนักเรียนระหวางกจิกรรม 
3.  งานอื่นๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 
 

3.  คณะกรรมการฝายจัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน 
1.  นางสาวกนกวรรณ  ศรชัย     ครู     ประธานกรรมการ 
2.  นางมาลินี  งามแสง      ครูชํานาญการ  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวกนกวรรณ  พันธมาศ     ครูอัตราจาง    กรรมการ             
4.  นางวรนุช  หนางเกษม     ครู                              กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่   1. จัดเตรียมเอกสารสําหรับแจงในกจิกรรมปฐมนเิทศ 
  2. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
 
4.   คณะกรรมการฝายพิธีการ  

    1.  นายชํานาญ  หงษสนิท      ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ            
    2.  นายภูริภัทร  ทิพยรักษา       ครู    รองประธานกรรมการ 
    3.  นางสาวจินตนา  อสิพงษ      พนักงานราชการ  กรรมการ 
    4.  นางสาวธรรญธร  สมบัต ิ      ครู    กรรมการและเลขานุการ             

หนาที่   1.  ดําเนินรายการใหเปนไปตามกําหนดการและพธิีการ 
2.  งานอื่นๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 
 



 
(3) 
 

5.  คณะกรรมการฝายสถานที่   

   1.  นายยอดยิ่ง  จันทะดวง      รองผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
   2.  นายจําเนียร  ใจนวน       หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  กรรมการ 
   3.  นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ      ครู     กรรมการ 
   4.  นางวรนุช  หนางเกษม      ครู     กรรมการ 
   5.  นายไพโรจน  อุทธะจันทร      ครูชํานาญการ   กรรมการ 
   6.  นักการภารโรงทุกคน ลกูจางชั่วคราว,รายวันทุกคน   กรรมการ 
   7.  นางสุปราณีย  เพ็งธรรม      ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 

  8.  นายประสทิธิ์  ชมภูเขา      ครูชํานาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่   1.  จัดเกาอี้ตามจํานวนนักเรียนจํานวน 600  ตัว  โตะสําหรับประธาน  และคณะครูใหพอเพียง 

2.  ประดับตกแตงเวทีใหสวยงาม  จัดหาและติดปายขอความ  “ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ประจําป
การศึกษา 2559     วันที่ 11  พฤษภาคม  2559  ณ  หอประชุมศรปีรางคกิจเจริญไทย และจัดโตะหมูบูชา 

3.  งานอื่นๆ  ที่ไดรับมอบหมาย    
 

6.  คณะกรรมการฝายเครื่องเสียงและบันทึกภาพ  
    1.  นายอภิวัฒน  วงศภักดี             ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
    2.  นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ       ครู     รองประธานกรรมการ  
    3.  นายภานุวัฒน  ปนหอม       ครูอัตราจาง    กรรมการ 
    4.  นายพงษเทพ  บญุแผว       ครูผูชวย             กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่    1.  จัดเตรียมเครื่องเสียงที่ใชในกิจกรรมและ ถายภาพกิจกรรมตลอดงานจนเสรจ็สิ้น  
            2.  งานอื่นๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 
 
7.คณะกรรมการฝายปฏิคม 
    1. นางสาวอบุล  ขาวสะอาด       หัวหนาฝายบริหารงานงบประมาณ ประธานกรรมการ 

   2. นางกรชุลี   ศรีสุข        ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
    3. นางสาวประภสัสร  อสิพงษ       ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
    4. นางสาวสุพพตา  สิทธิรกัษ       ครูชํานาญการ   กรรมการ 
    5. นางสาววรรณภา  พงษธนู       ครูอัตราจาง    กรรมการ 
    6. นางธันวรัตน  มันดินแดง       ครูธุรการ    กรรมการ 
    7. นางวิไลลกัษณ  เหล็กเอี้ยง       ครูชํานาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่   1.  เตรียมอุปกรณสําหรับบริการเครื่องดืม่ใหกบัคณะครูและแขกทีม่ารวมงาน 
 2.  เตรียมน้ําดื่มและอาหารวางสําหรบัคณะครูและแขกผูมารวมงาน 
 3.  งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
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8. คณะกรรมการฝายการเงิน 
    1.  นางสาวอุบล  ขาวสะอาด       หัวหนาฝายบริหารงานงบประมาณ ประธานกรรมการ 
    2.  นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ       ครูชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 
    3.  นางสาวกฤติมา  สุภาทิพย       ครูอัตราจาง        กรรมการ 
    4.  นางสาวศรัญญา  รัตนทวีชัยพร   ครู     กรรมการ 

   5.  นางสาวนราภรณ  ตนพุดซา       ครูผูชวย             กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่  1.  จัดทําบญัชีรายรบั-รายจาย  พรอมสรุปนําเสนอหัวหนาสถานศึกษา หลังจากการจัดกิจกรรมแลว
เสร็จ 
  2.  งานอื่นๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 
 

9.  คณะกรรมการฝายประเมินผล 
    1.  นางมาลินี  งามแสง               ครูชํานาญการ            ประธานกรรมการ 
    2.  นางวรนุช  หนางเกษม        ครู              รองประธานกรรมการ 

   3.  นางสาวกนกวรรณ  พันธมาศ      ครูอัตราจาง                      กรรมการ  
    4.  นางสาวจินตนา  อสิพงษ        พนักงานราชการ                     กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่ 1.  ออกแบบประเมินและดําเนินการประเมินผลการจัดกจิกรรม  แลวสรุปผลนําเสนอหัวหนา
สถานศึกษาตอไป 

2.  งานอื่นๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 
  

ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนสงูสุดแกนักเรียน 
หากมปีญหาประการใด  ใหรายงานหัวหนาสถานศึกษาทราบ เพื่อหาทางแกไขตอไป 

   สั่ง   ณ  วันที่ 2  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 
 
 
 
            (นายพงษอนันต  ธรรมศิริ)  
                                                                          ผูอํานวยการโรงเรียนปรางคกู    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการปฐมนิเทศนกัเรียนใหม 
ประจําปการศกึษา 2558 

วันพุธที่ 11พฤษภาคม 2558 
ณ หอประชุมศรีปรางคกิจเจรญิไทย 

=================================== 
08.00 น. -    ลงทะเบียนนักเรียนระดับช้ัน ม.1 ม.4 และปวช.1  

ณ หอประชุมศรีปรางคกิจเจริญไทย 
09.00 น.                –    ประธานในพิธี นายพงษอนันต  ธรรมศิริ ผูอํานวยการโรงเรียนปรางคกู 
                            ประธานพิธี จุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย รับฟงคํากลาว 
                            รายงานจากรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

- ประธานพิธีกลาวใหโอวาท แกนักเรียนใหม ประจําปการศึกษา 2559 
- ฝายตางๆพบปะนักเรียนใหม  
- ฝายการธุรการ 
- ฝายปกครอง 
- ฝายบริหารงานทั่วไป 
- ฝายวิชาการ 

 
 
 
 
หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


