คำสั่งโรงเรียนลือคำหำญวำรินชำรำบ
ที่ 98 / ๒๕๖5
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และปีที่ ๔
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5
****************************************************************
เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ได้รับทราบแนวปฏิบัติในการเรียนรู้กฎและระเบียบวินัย
ภายในโรงเรียนและเตรียมพร้อมด้านการเรียน จึงจัดให้มีการปฐมนิเทศ ในวันที่ 5 พฤษภาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 และ 6 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคาหาญวาริน
ชาราบ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
1. นายองอาจ จูมสีมา
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นางระฑิยา อังคุระษี
รองผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ
3. นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
4. นายธวัฒชัย กุคาวงษ์
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ ชูกาแพง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ/
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6. นายมงคล วิลามาศ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
7. นายมุณี ธานี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป/
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
8. นายธนะรัตน์ วิทยาขาว
หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
9. นางสาวพรทิพย์ เมืองแก้ว หัวหน้างานโครงการพิเศษ
กรรมการ
10. นางทัศนีย์ สุทธิพงษ์ประชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
11. นายเชษฐา
เสาเวียง หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
กรรมการ
12. นางสาวเอื้อมพร ธานี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
13. นางสาวลาเพย โชติการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
14. นางรัชดา วิลามาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กรรมการ
15. นายยรรยง เสาเวียง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กรรมการ
16. นางพิศมัย บึงไกร
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
17. นางสาวพชิรา บุญปัญญา รองผู้อานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
18. นางเอื้องฟ้า สุนันท์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19. นางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์ หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ ให้คาปรึกษา แก้ปัญหาอานวยความสะดวก ประสานงานให้คณะกรรมการทุกฝ่ายและดาเนินการปฐมนิเทศ

๒
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
๑. นางสาวพชิรา บุญปัญญา
รองผู้อานวยการ
๒. นางเอื้องฟ้า สุนันท์
ครูชานาญการพิเศษ
๓. นางสาวพนิดา วงศ์สมบัติ
ครูชานาญการพิเศษ
๔. นางพิมพ์วิมล พลภูมิชัย
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
5. นายอังกูร บุญมาลี
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6. นางสุภาณี ลาสา
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
7. นายยรรยง เสาเวียง
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
8. นางน้อยนัดดา แก้วสุพรรณ
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
9. นายแดน คลังทอง
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
10. นายกนกณัฏฐภูมิ รัตนภู
ครูชานาญการพิเศษ
11. นายวัฒนะ สีนาสันต์
ครูชานาญการพิเศษ
๑1. นายพีรวัส โสระเวช
ครูชานาญการพิเศษ
12. นางจีรพา คาเสนาะ
ครูชานาญการพิเศษ
13. นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ครูชานาญการพิเศษ
๑4. นางวัลธนีย์ มีโชติ
ครูชานาญการพิเศษ
๑5. นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน
ครูชานาญการพิเศษ
16. นางวาสนา เกษียร
ครูชานาญการพิเศษ
๑7. นางน้อยนัดดา แก้วสุพรรณ
ครูชานาญการ
18. นางณัฐสุดา ขัมภรัตน์
ครู
๑9. นางสาวทิพรัตน์ บุญเชิญ
ครูอัตราจ้าง
20. ว่าที่ร.ต.มนตรี แห่งธรรม
ครูอัตราจ้าง
21. นางสาวรอยพิมพ์ สัณฑมาศ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
22. คณะกรรมการสภานักเรียน 2565
23. นางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์
ครูชานาญการพิเศษ
๒4. นางสิริพร วงศ์ว่องไว
ครูชานาญการพิเศษ
๒5. นางปิยะนุช สืบสม
ครูชานาญการพิเศษ
๒6. นางสาวลัดดาวัลย์ ทีฆายุพรรค
ครู
๒7. ครูที่ปรึกษา ม.๑ และ ม.๔
ครูประจาชั้นเรียน
มีหน้ำที่ ๑. วางแผนการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
๒. จัดทากาหนดการปฐมนิเทศ
๓. จัดทาคาสั่งมอบหมายงานบุคลากรผู้รับผิดชอบ
๔. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๕. ดูแลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้เป็นไปตามกาหนด
6. กรรมการหมายเลข 11,12,13 เป็นวิทยากรประจาฐาน

๑
๑
๔
๔

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
๑. นางสาวพชิรา บุญปัญญา
รองผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
๒. นางเอื้องฟ้า สุนันท์
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางปิยะนุช สืบสม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖5
กรรมการ
๖. นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๗. นางน้อยนัดดา แก้วสุพรรณ
ครูชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางสาวกมลพรรณ เหล่าจาปา
ครูชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑.จัดลาดับพิธีการ ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร จัดให้มีการปฐมนิเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการลาดับที่ 7 จัดทาคากล่าวรายงานและคากล่าวเปิดงาน ปฐมนิเทศ
๓. ประสานงานกับฝ่ายดาเนินงาน
๔. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่แสงเสียง
๑. นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
๒. นายประกอบกิจ สุนันท์
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวพนิดา วงศ์สมบัติ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นายอธิวัฒน์ จันทรวิจิตร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. กรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖5
กรรมการ
๖. นักการภารโรงแม่บ้านทุกคน
กรรมการ
7. นายมุณี ธานี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
8. นางเอื้องฟ้า สุนันท์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางรัชดา วิลามาศ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑0 นายพีรวัส โสระเวช
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑1. นางปิยะนุช สืบสม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดสถานที่จัด เวที ระบบเครื่องเสียง แสง ฉาก ป้ายต้อนรับ โต๊ะหมู่บูชา แสงเสียง ที่นั่งสาหรับนักเรียนและครูอาจารย์ พร้อมจัดทาป้ายข้อความปฐมนิเทศ ดังนี้
๕. คณะกรรมกำรจัดระเบียบแถวและในหอประชุม
๑. นายพีรวัส โสระเวช
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางพิมพ์วิมล พลภูมิชัย
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายอังกูร บุญมาลี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสุภาณี ลาสา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นายยรรยง เสาเวียง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางน้อยนัดดา แก้วสุพรรณ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายแดน คลังทอง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวลัดดาวัลย์ ทีฆายุพรรค
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดระเบียบแถวและควบคุม - จัดนักเรียนเข้าห้องประชุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 5-6
พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

๔
๖. คณะกรรมกำรบันทึกภำพและจัดทำวิดิทัศน์
๑. นายประธาร วสวานนท์
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางปิยะนุช สืบสม
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา เกษียร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นายธนันชัย ครุ่นส้าว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
5. นางสาวทิพรัตน์ บุญเชิญ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
6. นายชนิฐพล แมลงภู่ทอง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
7. นายวุฒชิ ัย นะที
เจ้าหน้าที่งาน ICT
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. สภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖5
มีหน้ำที่ 1. บันทึกภาพนิ่งและภาพ วีดิโอ ตลอดงานปฐมนิเทศ ในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม ๒๕๖5
2. คณะกรรมการหมายเลข 3 และ 4 จัดทาวิดิทัศน์แนะนาโรงเรียน
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและสวัสดิกำร
๑. นางพิมพ์วิมล พลภูมิชัย
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางจีรพา คาเสนาะ
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวพนิดา วงศ์สมบัติ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสาวทิพรัตน์ บุญเชิญ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๕. นางสาวลัดดาวัลย์ ทีฆายุพรรค
ครู
กรรมการ
๖. แม่บ้าน
กรรมการ
๘. นางวัลธนีย์ มีโชติ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10.นางสิริพร วงศ์ว่องไว
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
มีหน้ำที่ ต้อนรับและจัดหาอาหาร-น้าดื่ม สาหรับครูอาจารย์และอาหารกลางวัน นักเรียนในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม
๒๕๖5
๘. คณะกรรกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์
๑. นางศิริกานต์ ศรีไหม
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางฌามาดา รัศมีแข
ครู
กรรมการ
๓. นางน้อยนัดดา แก้วสุพรรณ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๔. นางสาวยุวดี ศรีสมบูรณ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนแนวปฏิบัติและประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ
๒. เปิดเพลงมาร์ชโรงเรียนช่วงเช้าเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
๙. คณะกรรมกำรอบรมและทำกิจกรรมภำคสนำม มีหน้าที่นานักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าอบรมและทากิจกรรม
ภาคสนาม และรับลงทะเบียน ในวันที่ 5 พฤษภาคม และ 6 พฤษภาคม ๒๕๖5ดังนี้
๑. ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ห้อง
ครูที่ปรึกษำ 1
ครูที่ปรึกษำ 2
ครูที่ปรึกษำ 3
1/1 นางนิภาพร บางเสน
นางมาลาศรี อภัยจิตต์
1/2 นางศศิกานต์ เทียนแก้ว
นางสิริพร วงศ์ว่องไว
1/3 นายจรูณย์ พรมสีใหม่
นางสาวภัทร์ชนันท์ กัลยา
1/4 นางบุษกร วรรณโชติ
นายศุภกฤต โคตรคา

๕
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10
1/11
1/12

นางพิมพ์วิมล พลภูมิชัย
นางรจนาพร รูปแก้ว
นางลักขณา ไชยรัตน์
นางพรทิพย์ วิริยแต้สกุล
นายอังกูร บุญมาลี
นางสุภาณี ลาสา
นายสถาพร เหมะนัค
นางอุทัยวรรณ โสภาพิศ

นางรวงทอง ศรีลาชัย
นางรัชดาพร ประกอบกิจ
นางสาวพนิดา วงศ์สมบัติ
นางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์
นางปณิทิตา เสาเวียง
นางรัชนีกร โสภาพรม
นางสาวชนิสรา ผลจันทร์
นางวาสนา เกษียร
นางสาวประภาพร ประชุมแดง
น.ส.ชรินทร์ทิพย์ ทักษิณกานนท์

๒. ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
ห้อง
ครูที่ปรึกษำ 1
ครูที่ปรึกษำ 2
ครูที่ปรึกษำ 3
4/1 นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์
นายยรรยง เสาเวียง
4/2 นางสาวกมลพรรณ เหล่าจาปา นางสาวชนกพร สุบินดี
4/3 นายพีรวัส โสระเวช
นางสาวดารณี ศรีใส
4/4 นางสาววนิดา กัญกาญจนะ
นายชนิฐพล แมลงภู่ทอง
4/5 นางน้อยนัดดา แก้วสุพรรณ
นางสาวเรืองจุฬา มาคูณตน
4/6 นางสาวยุวดี ศรีสมบูรณ์
นางสาวอุไรวรรณ มวลสุข
4/7 นางสาวอัญญาณี สายสั้น
นายภควัต หวานอารมณ์
4/8 นางพัชริดา สุวรรณกูฏ
นางสาวจิรานุช ชุมนวล
4/9 นางพงษ์ลดา ชลธี
นางสาวมยุรี นิลสนธ์
4/10 นายณัฐพล บุรัสการ
นายจักรภัทร เรืองคา
4/11 นายแดน คลังทอง
นางสาวอรุณี แก้วอมตวงศ์
4/12 นางสาวสุภาพร สายตา
นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน
4/13 นางดวงจันทร์ เตียตระกูล
นางปิยะนุช สืบสม
มีหน้ำที่ ควบคุม ดูแล นักเรียนในแต่ละฐานกิจกรรมที่รับผิดชอบและร่วมปฐมนิเทศตลอดทั้งวัน
๑0. คณะกรรมกำรจุดคัดกรองนักเรียน และฝ่ำยพยำบำล ประกอบด้วย
๑. นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางพัชรี สุขยิ่ง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นางวาสนา ปัฐพี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสาวชนกพร สุบินดี
ครูชานาญการ
กรรมการ
๕. นางมาลาศรี อภัยจิตต์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวอภิชญา จารุการ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางสาวจารุวรรณ คาประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางทิพรัตน์ บุญเชิญ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ คัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ บริเวณทางเข้าโรงเรียนตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.
๑. เตรียมอุปกรณ์คัดกรองเครื่องวัดอุณหภูมิ
๒. เตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ / สารองหน้ากากอนามัย

๖
๓. จัดเตรียมสถานที่คัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ในวันที่ 5 พฤษภาคม และ 6 พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖5
๔. จัดเตรียมห้องพยาบาลสาหรับนักเรียนเข้าร่วมปฐมนิเทศ (กรณีเจ็บป่วย)
๕. ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขและอุปกรณ์ตรวจคัดกรองเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๑1. คณะกรรมกำรงำนจรำจร ประกอบด้วย
๑. นายกนกณัฏฐภูมิ รัตนภู
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายสุวิจักขณ์ ศรีทาบ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นายจรูณย์ พรมสีใหม่
ครู
กรรมการ
๔. นายเอกภาพ วิจิตรเชื้อ
ครู
กรรมการ
๕. ส.อ.ปิยะวัฒน์ พันธะมาเปรมสิริ
ครู
กรรมการ
6. นายสิทธิชัย ประเชิญ
ครู
กรรมการ
7. นายศุภกฤต โคตรคา
ครู
กรรมการ
8. นายวัฒนะ สีนาสันต์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดวางระบบการจราจรภายในโรงเรียน อานวยความสะดวกในด้านการจราจรจัดวางแผนการจอดรถสาหรับ
ผู้ปกครอง ในวันที่ 5 -6 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖5
๑2. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียนนักเรียน มีหน้าที่รับลงทะเบียนนักเรียนที่มาปฐมนิเทศ ประกอบด้วย
หัวหน้ำฝ่ำยรับลงทะเบียน
1. นางพิมพ์วิมล พลภูมิชัย
2. นายอังกูร บุญมาลี
3. นางสุภาณี ลาสา
๑. ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ห้อง
ครูที่ปรึกษำ 1
ครูที่ปรึกษำ 2
ครูที่ปรึกษำ 3
1/1 นางนิภาพร บางเสน
นางมาลาศรี อภัยจิตต์
1/2 นางศศิกานต์ เทียนแก้ว
นางสิริพร วงศ์ว่องไว
1/3 นายจรูณย์ พรมสีใหม่
นางสาวภัทร์ชนันท์ กัลยา
1/4 นางบุษกร วรรณโชติ
นายศุภกฤต โคตรคา
1/5 นางพิมพ์วิมล พลภูมิชัย
นางรวงทอง ศรีลาชัย
1/6 นางรจนาพร รูปแก้ว
นางรัชดาพร ประกอบกิจ
1/7 นางลักขณา ไชยรัตน์
นางสาวพนิดา วงศ์สมบัติ
1/8 นางพรทิพย์ วิริยแต้สกุล
นางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์
1/9 นายอังกูร บุญมาลี
นางปณิทิตา เสาเวียง
1/10 นางสุภาณี ลาสา
นางรัชนีกร โสภาพรม
นางสาวชนิสรา ผลจันทร์
1/11 นายสถาพร เหมะนัค
นางวาสนา เกษียร
นางสาวประภาพร ประชุมแดง
1/12 นางอุทัยวรรณ โสภาพิศ
น.ส.ชรินทร์ทิพย์ ทักษิณกานนท์
มีหน้ำที่ รับลงทะเบียนนักเรียนที่มาปฐมนิเทศในวันที่ ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐
น. **แต่งกายด้วยชุดสุภาพ*

๗

ห้อง
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8
4/9
4/10
4/11
4/12
4/13

๒. ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
ครูที่ปรึกษำ 1
ครูที่ปรึกษำ 2
นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์
นายยรรยง เสาเวียง
นางสาวกมลพรรณ เหล่าจาปา นางสาวชนกพร สุบินดี
นายพีรวัส โสระเวช
นางสาวดารณี ศรีใส
นางสาววนิดา กัญกาญจนะ
นายชนิฐพล แมลงภู่ทอง
นางน้อยนัดดา แก้วสุพรรณ
นางสาวเรืองจุฬา มาคูณตน
นางสาวยุวดี ศรีสมบูรณ์
นางสาวอุไรวรรณ มวลสุข
นางสาวอัญญาณี สายสั้น
นายภควัต หวานอารมณ์
นางพัชริดา สุวรรณกูฏ
นางสาวจิรานุช ชุมนวล
นางพงษ์ลดา ชลธี
นางสาวมยุรี นิลสนธ์
นายณัฐพล บุรัสการ
นายจักรภัทร เรืองคา
นายแดน คลังทอง
นางสาวอรุณี แก้วอมตวงศ์
นางสาวสุภาพร สายตา
นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน
นางดวงจันทร์ เตียตระกูล
นางปิยะนุช สืบสม

ครูที่ปรึกษำ 3

มีหน้ำที่ รับลงทะเบียนนักเรียนที่มาปฐมนิเทศในวันที่ ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐
น. **แต่งกายด้วยชุดสุภาพ**
๑3. คณะกรรมกำรประเมินผล มีหน้าที่ประเมินผลการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย
๑. นางสาวพชิรา บุญปัญญา
รองผู้อานวยการ
๒. นางเอื้องฟ้า สุนันท์
ครูชานาญการพิเศษ
๓. นางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์
ครูชานาญการพิเศษ
๔. นางสาวรอยพิมพ์ สัณฑมาศ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๕. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖5
มีหน้ำที่ สรุปกิจกรรมดาเนินงานและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑4. คณะกรรมกำรจัดทำรำยชื่อใบลงทะเบียนนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ และเกียรติบัตรวิทยำกร ประกอบด้วย
๑. นางสาวพนิดา วงศ์สมบัติ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวทิพรัตน์ บุญเชิญ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๓. นายธนันชัย ครุ่นส้าว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๔. นางวาสนา เกษียร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๕. นางสิริพร วงค์ว่องไว
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖5
มีหน้ำที่ ๑. จัดทาใบลงทะเบียนรายชื่อนักเรียน ม.๑ และ ม.๔
๒. จัดทาเกียรติบัตรวิทยากร / และนาเสนอผู้บริหาร
๓. ใบลงเวลาคณะดาเนินงาน / วิทยากร / สภานักเรียน / ครูที่ปรึกษา ม.๑ และ ม.๔ (จัดทา ๒ ชุด)
๔. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๘
15. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน-พัสดุ ประกอบด้วย
1. นายธวัฒชัย กุคาวงศ์
รองผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ วิริยแต้สกุล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางนุสรา บุษสระเกษ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางสาวชญาพร สายแวว
เจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการ
5. นางกาญจนา ลีลาศสง่างาม
เจ้าหน้าที่พัสดุ
กรรมการ
6. นายเจริญ สุทธิอาคาร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดเตรียมเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ให้งานในหน้าที่สาเร็จ ลุล่วงไปด้วยดีเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5

(นายองอาจ จูมสีมา)
ผู้อานวยการโรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ

๙
โรงเรียนลือคำหำญวำรินชำรำบ
กำหนดกำรปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 4 ปีกำรศึกษำ 2565
เวลำ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภำคม 2565
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภำคม 2565
07.00 – 08.30 น.
นักเรียน ม.1 รำยงำนตัวลงทะเบียน
นักเรียน ม.4 รำยงำนตัวลงทะเบียน
พิธีเปิด
- ประธานในพิธี นายองอาจ จูมสีมา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 09.00 - 10.00 น.
- นางสาวพชิรา บุญปัญญา กล่าวรายงานการปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2565
- นายองอาจ จูมสีมา ผู้อานวยการโรงเรียน กล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2565
และกล่าวให้โอวาทนักเรียน ม.1 และ ม.4
- รองผู้อานวยการโรงเรียนกล่าวให้โอวาทนักเรียน ม.1 และ ม.4
1. นางระทิยา อังคุระษี
รองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
2. นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
3. นายธวัฒชัย กุคาวงษ์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
4. นางสาวพชิรา บุญปัญญา
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1 – 1/6
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1 – 4/6 และ 4/13
09.00 – 10.00 น. - พิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ ณ อาคารโสตทัศนศึกษา
- พิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ ณ อาคารโสตทัศนศึกษา
10.00 - 10.10 น.
- รับชมวิดิทัศน์แนะนาโรงเรียน
- รับชมวิดิทัศน์แนะนาโรงเรียน
10.10 – 11.10 น. - ครูที่ปรึกษานานักเรียนร่วมกิจกรรมในอาคารโสต ดังนี้ - ครูที่ปรึกษานานักเรียนร่วมกิจกรรมในอาคารโสต ดังนี้
ฐำนที่ 1 มารยาทไทย ไหว้สวยพร้อมด้วยรอยยิม้
ฐำนที่ 1 มารยาทไทย ไหว้สวยพร้อมด้วยรอยยิม้
(นางจีรพา คาเสนาะ)
(นางจีรพา คาเสนาะ)
ฐำนที่ 2 งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
ฐำนที่ 2 งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
(นายพีรวัส โสระเวช)
(นายพีรวัส โสระเวช)
ฐำนที่ 3 กิจกรรมพิษภัยจากการใช้สื่อ/เกมออนไลน์
ฐำนที่ 3 กิจกรรมพิษภัยจากการใช้สื่อ/เกมออนไลน์
(นายณรงค์วิทย์ สิงคิบตุ ร)
(นายณรงค์วิทย์ สิงคิบตุ ร)
11.10 – 11.45 น. - ตัวแทนสภานักเรียนนานักเรียนร่วมกิจกรรมที่โดม
- ตัวแทนสภานักเรียนนานักเรียนร่วมกิจกรรมที่โดม
เอนกประสงค์
เอนกประสงค์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/7 – 1/12
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/7 – 4/12
12.00 – 13.00 น. - ลงทะเบียน
- ลงทะเบียน
13.00 – 14.00 น. - พิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ ณ อาคารโสตทัศนศึกษา
- พิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ ณ อาคารโสตทัศนศึกษา
14.00 – 14.10 น. - รับชมวิดิทัศน์แนะนาโรงเรียน
- รับชมวิดิทัศน์แนะนาโรงเรียน
14.10 – 15.10 น. - ครูที่ปรึกษานานักเรียนร่วมกิจกรรมในอาคารโสต ดังนี้ - ครูที่ปรึกษานานักเรียนร่วมกิจกรรมในอาคารโสต ดังนี้
ฐำนที่ 1 มารยาทไทย ไหว้สวยพร้อมด้วยรอยยิม้ (นางจี ฐำนที่ 1 มารยาทไทย ไหว้สวยพร้อมด้วยรอยยิม้ (นางจี
รพา คาเสนาะ)
รพา คาเสนาะ)
ฐำนที่ 2 งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
ฐำนที่ 2 งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
(นายพีรวัส โสระเวช)
(นายพีรวัส โสระเวช)
ฐำนที่ 3 กิจกรรมพิษภัยจากการใช้สื่อ/เกมออนไลน์
ฐำนที่ 3 กิจกรรมพิษภัยจากการใช้สื่อ/เกมออนไลน์
(นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร)
(นายณรงค์วิทย์ สิงคิบตุ ร)
15.10 – 16.00 น. - ตัวแทนสภานักเรียนนานักเรียนร่วมกิจกรรมที่โดม
- ตัวแทนสภานักเรียนนานักเรียนร่วมกิจกรรมที่โดม
เอนกประสงค์
เอนกประสงค์
หมำยเหตุ วันที่ 5 พฤษภำคม 2565 เวลำ 07.00-11.30 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1-1/6
เวลำ 12.00-16.00 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/7 - 1/12
วันที่ 6 พฤษภำคม 2565 เวลำ 07.00-11.30 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1 - 4/6 และ 4/13
เวลำ 12.00-16.00 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/7 - 4/12
* คุณครูแต่งกำยด้วยชุดสุภำพ นักเรียนแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน *

