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ค าสั่งโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

ที ่ ๗๐  / ๒๕๖๒ 
เรื่อง   แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 

.................................... 
 ด๎วยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ได๎จัดให๎มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหมํในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๔  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ระหวํางวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อม
ในด๎านตําง ๆ  รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให๎ปฏิบัติตนตามระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนด๎วยความเต็ม
ใจ  และสร๎างสัมพันธภาพที่ดีแกํครูนักเรียน เพ่ือให๎การด าเนินการปฐมนิเทศนักเรียนใหมํเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙ (วรรค ๑)  
แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช ๒๕๕๓  (ฉบับที่  ๒) และมาตรา  ๒๗ 
แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช ๒๕๕๓  
(ฉบับที่  ๓)   ให๎ผู๎อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู๎บังคับบัญชาข๎าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา  จึงแตํงตั้งให๎
ข๎าราชการครูและลูกจ๎าง  ปฏิบัติหน๎าที่ตําง ๆ  ดังนี้ 

 ๑.   คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ   มีหน๎าที ่ ให๎ค าปรึกษา  แนะน า  และแก๎ปัญหาในการท างานของงานใน
ฝ่ายตํางๆ และก ากับ ติดตาม ดูแลผลการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศตามสายงานที่เกี่ยวข๎อง ให๎เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย  ประกอบด๎วย 
   ๑.๑ นายประทิน  เหลืองทอง      ผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
    ๑.๒ นายทนงศักดิ์  ธาราเกษม      รองผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๑.๓ นายสรสชิ  แขวงแขํงขัน  รองผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการ  
  ๑.๔ นางสาวณัฏฐ์ธนัน ร าเจรญิ      รองผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๑.๕ นายสมชาย  ศรีฉ่ าพันธ์  รองผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ  มีหน๎าที่  พิจารณาตัดสินด๎านนโยบาย  กระบวนการท างานพิจารณาและ 
อนุมัติผลการปรับปรุงกระบวนการท างาน  เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนและให๎ค าแนะน ากับทีมงานโครงการฯ ตั้งคณะท างาน  
ยํอยเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างาน ประกอบด๎วย 
  ๒.๑  นายสมชาย  ศรีฉ่ าพันธ์      รองผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นางค าพัน  หินแก๎ว   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธาน 
  ๒.๓  นางพิชยา  ฐิติโรจน ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๔  นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๕  นางนิรามัย  โยชุํม     ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒.๖  นางสุมาลี  ด ารงค์พันธุ์    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๗  นางลดาวัลย์  ใจเพชร    ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒.๘  นายระลึก  ซ๎ายหนองขาม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๙  นายภูเบศร์  ปิ่นแก๎ว    ครูช านาญการ    กรรมการ 
๒.๑๐ นายไพโรจน์  ผิวเณร  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๑๑ นายสถิตย์  ชมชื่น     ครูช านาญการ    กรรมการ 



๒ 
 

๒.๑๒ นายสาคร  เป้าใจสุข    ครูช านาญการ    กรรมการ 
๒.๑๓ นางปาลิกา  ทัตเศษ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น    ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวภัคธีมา  แก๎วยม    ครชู านาญการ   กรรมการ 
๒.๑๖ นายสมาน  ทวีผล     คร ู    กรรมการ 
๒.๑๗ นางวิริยา  รินลา   คร ู    กรรมการ 
๒.๑๘ นายสุรพิชญ์  วงศ์น๎อย  คร ู    กรรมการ 
๒.๑๙ นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง    ครู     กรรมการ 
๒.๒๐ นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง    ครู     กรรมการ 
๒.๒๑ นายรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด  ครผูู๎ชํวย    กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาวปนัดดา  กองมนต์    ครู    กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๓ นางสาวสุพัตรา   อํอนน๎อมดี ครผูู๎ชํวย   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ  

๓.   คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน๎าที่ จัดเตรียมความพร๎อมของสถานที่ที่จะใช๎ในการจัดกิจกรรม คือ   
หน๎าเสาธง  ชั้นลํางอาคารกาญจนาภิเษก  ชั้นลํางอาคารเพชร หอประชุมมรกต  โรงอาหาร ห๎องน้ าส าหรับนักเรียนชายหญิง 
และฐานกิจกรรม 

๓.๑ นายสาคร  เป้าใจสุข   ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นายไพโรจน์   ผิวเณร   ครูช านาญการ   กรรมการ 

๓.๓ นางสุมาลี  ด ารงค์พันธุ์    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   ๓.๔ นางนุชนารถ ธ ารงศิริ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   ๓.๕ นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   ๓.๖ นางอ าภวัล  ไชยทา   ครูช านาญการ   กรรมการ  
   ๓.๗ นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง  คร ู    กรรมการ 

๓.๘ นายสุรพิชญ์  วงศ์น๎อย  คร ู    กรรมการและเลขานุการ  

๓.๑  งานจัดเตรียมหอประชุมมรกต  มีหน๎าที่จัดสถานที ่ณ หอประชุมมรกต เพ่ือประกอบกิจกรรม 
ตํางๆ เตรียมชุดรับแขก ๑  ชุด เก๎าอ้ีส าหรับครูนั่ง  ๕๐ ตัว โพเดียมส าหรับประธานกลําวเปิดและกลําวรายงาน ๑ ตัว 
พิธีกร  ๑  ตัว  โต๏ะหมูํบูชาครบชุด  อัญเชิญราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพิธีถวายตัวเป็นลูกพระองค์ด า  
ออกแบบแผนผังงานเพ่ือจัดเตรียมที่นั่งครูและนักเรียนส าหรับประกอบพิธี จัดโต๏ะเก๎าอ้ีส าหรับรับรายงานตัวนักเรียน  
โต๏ะส าหรับวางอาหารวํางของบุคลากรและนักเรียนใหมํ จัดเตรียมห๎องน้ านักเรียนแยกชายหญิง เตรียมสถานที่วาง
กระเป๋าและรองเท๎านักเรียนให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย ประกอบด๎วย 

๓.๑.๑ นายไพโรจน์  ผวิเณร  ครูช านาญการ  หัวหน๎า 
๓.๑.๒ นางพิชยา  ฐิตโิรจน์          ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 
๓.๑.๓ นางวรากรณ์ นํวมถนอม  ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 
๓.๑.๔ นายสถิตย์  ชมชื่น   ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
๓.๑.๕ นางปาลิกา  ทัตเศษ  ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
๓.๑.๖ นายสาคร  เป้าใจสุข  ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
๓.๑.๗ นางสาวภัคธีมา  แก๎วยม  ครชู านาญการ  ผู๎ชํวย 
๓.๑.๘ นายสรุพิชญ์  วงศ์น๎อย  คร ู   ผู๎ชํวย 
๓.๑.๙ นางสาวปนัดดา  กองมนต์  คร ู   ผู๎ชํวย 
๓.๑.๑๐ นางสาวมณทิชา สิทธิยศ   ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 



๓ 
 

๓.๑.๑๑ นางสาวสุพัตรา อํอนน๎อมดี ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๓.๑.๑๒ นางสาวอรัญญา  ทุริดไธสง พนักงานราชการ  ผู๎ชํวย 
๓.๑.๑๓ นางแสงเทยีน  คงเพชรศักดิ์ ลูกจ๎างประจ า  ผู๎ชํวย 
๓.๑.๑๔ ลูกจ๎างชั่วคราวทุกคน  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 

   ๓.๒  งานเตรียมบริเวณหน้าเสาธง  มีหน๎าที่จัดเตรียมเครื่องเสียงส าหรับพิธีกร การยืนเข๎าแถว
ส าหรับนักเรียนใหมํ การเดินแถวของนักเรียนเข๎าประกอบพิธีที่หอประชุมมรกต  ประกอบด๎วย 

 ๓.๒.๑  นางสุมาลี  ด ารงค์พันธุ์    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน๎า 
๓.๒.๒ นางพิชยา  ฐิตโิรจน์          ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย  

 ๓.๒.๓ นายพิพัฒน์  ตันติพันธ์พิพัฒน์ ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
๓.๒.๔ นายสถิตย์  ชมชื่น   ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
๓.๒.๕ นางวิริยา  รินลา   คร ู   ผู๎ชํวย 
๓.๒.๖ นายสรุพิชญ์   วงศ์น๎อย  คร ู   ผู๎ชํวย 
๓.๒.๗ นายปิยะพงษ์  เอมรุญ  คร ู   ผู๎ชํวย 

   ๓.๓  งานเตรียมโรงอาหาร มีหน๎าที่ประสานงานแมํค๎าเตรียมเปิดร๎านเพื่อจ าหนํายอาหารและน้ าดื่ม
ส าหรับนักเรียนใหมํ จัดเตรียมโต๏ะเก๎าอ้ีรับประทานอาหารส าหรับครูและนักเรียน เตรียมเครื่องเสียงเพื่อใช๎
ประชาสัมพันธ์ในโรงอาหาร ประกอบด๎วย 
    ๓.๓.๑ นางนุชนารถ ธ ารงศิร ิ  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน๎า 
   ๓.๓.๒ นางลดาวัลย์  ใจเพชร  ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 

๓.๓.๓ นางสมรัศมิ์  สายทอง  ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 
๓.๓.๔ นางสาธร  ธูปพุฒซา  ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 
๓.๓.๕ นางสุนันทา  ปิ่นแก๎ว  ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 
๓.๓.๖ นางวนสัยา  ยิ้มน๎อย  คร ู   ผู๎ชํวย 
๓.๓.๗ ลูกจ๎างชั่วคราวทุกคน     ผู๎ชํวย 

   ๓.๔  งานเตรียมฐานกิจกรรม มีหน๎าทีจ่ัดฐาน ๔ ฐาน บริเวณโรงรถ  โรงอาหารใหมํ ชั้นลํางอาคาร
เพชร  ชั้นลํางอาคารกาญจนาลานตัวหนอน เก๎าอ้ีฐานละ ๑๐ ตัว โต๏ะพับขาว ๑ ตัว และจัดเตรียมเครื่องเสียงส าหรับ
กิจกรรมภาคบําย  ประกอบด๎วย  

๓.๔.๑ นายสรุพชิญ์  วงศ์น๎อย  คร ู   หัวหน๎า 
๓.๔.๒ นางวรากรณ์ นํวมถนอม  ครชู านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 
๓.๔.๓ นายสถิตย์  ชมชื่น   ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
๓.๔.๔ นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์  ครชู านาญการ  ผู๎ชํวย 
๓.๔.๕ นายกิตต ิ เขตจัตุรัส  ครชู านาญการ  ผู๎ชํวย 
๓.๔.๖  นายชัชวานนท์  สงคราม  คร ู   ผู๎ชํวย 
๓.๔.๗  นายอนุพงษ ์ สีสัตย์ซื่อ  คร ู   ผู๎ชํวย   
๓.๔.๘  นายปิยะพงษ์  เอมรุญ  คร ู   ผู๎ชํวย 
๓.๔.๙  นายตํอลาภ  ส าเภา  คร ู   ผู๎ชํวย 

๓.๔.๙  นายสุรัตน์  แซงศรีนวล  ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๓.๔.๒๐ นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอด  ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๓.๔.๒๑ นางสุภัสสร กันโรคา  ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 



๔ 
 

๓.๔.๒๒ นางสาวมณทิชา สิทธิยศ   ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๓.๔.๒๓ นางสาวสุพัตรา อํอนน๎อมดี ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๓.๔.๒๔ นางกชนิภา  สินทรพัย์  ครูอัตตาจ๎าง  ผู๎ชํวย 
๓.๔.๒๕ นายวิษณุกร  ศรีธร  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 

   ๓.๕  งานประดับตกแต่งสถานที่  มีหน๎าที่ประดับตกแตํงผ๎าและดอกไม๎ประดิษฐ์ บริเวณหน๎าเวที ซ๎ุม
ประตูทางเข๎าหอประชุมมรกต จัดเตรียมพานพํุมดอกไม๎สดส าหรับโต๏ะหมูํบูชา แทํนประดิษฐานราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ประดับตกแตํงภายใน จัดสวนหยํอมกระถางต๎นไม๎ตํางๆ ตกแตํงให๎เกิดความสวยงามและ
เหมาะสม ประกอบด๎วย 
     ๓.๕.๑ นางอ าภวัล  ไชยทา  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน๎า 
      ๓.๕.๒ นางนวลนุช  จันทร์พิทักษ์  ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 
    ๓.๕.๓ นางสาวรุํงตะวัน  บัวดอก  ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย   
    ๓.๕.๔ นางสมฤดี  สุทธหลวง  ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย   
    ๓.๕.๕ นางวรากรณ์ นํวมถนอม  ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย  

๓.๕.๖ นางสาววิริญญา  ฝางแก๎ว  ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
๓.๕.๗ นางสาวสิฏฐารัตน์  ขนัทอง  ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 

    ๓.๕.๘ นางสาวอัจฉรา ฉ่ ามณี  ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
    ๓.๕.๙ นางสุกัญญา  จุมพรม  ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย   
    ๓.๕.๑๐ นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง  คร ู   ผู๎ชํวย 
    ๓.๕.๑๑นางสาวกมลรัตน์  จนัทร์น๎อย คร ู   ผู๎ชํวย 

๓.๕.๑๒ นางสุจิตรา   จันกวด  คร ู   ผู๎ชํวย 
๓.๕.๑๓ นางสาวมะลิสา  สุธารัตน์  คร ู   ผู๎ชํวย 
๓.๕.๑๔ นางอภิญญา  พรมรักษา  คร ู   ผู๎ชํวย 
๓.๕.๑๕ นางสาวนิลุบล  สาระ  คร ู   ผู๎ชํวย 
๓.๕.๑๖ นางสาวปนัดดา  กองมนต์ คร ู   ผู๎ชํวย 
๓.๕.๑๗ นางวิมลรัตน์  รูปแก๎ว  ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๓.๕.๑๘ นางสาวมณทิชา สิทธิยศ   ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๓.๕.๑๙ นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอด  ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๓.๕.๒๐ นางสุภัสสร กันโรคา  ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๓.๕.๒๑ นางสาวสุพัตรา อํอนน๎อมดี ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๓.๕.๒๒ นางสาวอรัญญา  ทุริดไธสง พนักงานราชการ  ผู๎ชํวย 
๓.๕.๒๓ นางสาวไอลดา  เลิกนอก  ครูอัตราจ๎าง  ผู๎ชํวย 

 ๓.๕.๒๔ นางแสงเทียน  คงเพชรศักดิ์ ลูกจ๎างประจ า  ผู๎ชํวย 
    ๓.๕.๒๕ นางสาวภรฤดี  ผินสนัเทียะ เจ๎าหน๎าที่ธุรการ  ผู๎ชํวย 
     ๓.๕.๒๖ นางสาวสุภารัตน์  มธัรถ  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 

๓.๕.๒๗ นางทองบั่ว  รักงาม  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย  
๓.๕.๒๘ นางส าราญ  มุํงแฝงกลาง  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 
๓.๕.๒๙ นางปาริชาติ  ภูสุดจติร  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 
๓.๕.๓๐ นางสาวรุํงนภา  ผาผง  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 
๓.๕.๓๑ นางสาวกุลธิดา  วงษ์ศิลา  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 
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๓.๕.๓๑ ลูกจ๎างชั่วคราวทุกคน     ผู๎ชํวย 
๓.๕.๓๒ นักศึกษาฝึกประสบการณ์     ผู๎ชํวย 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน๎าที่ประชุมวางแผนงาน ออกแบบแผนผัง รูปแบบขั้นตอนของ 
กิจกรรมตํางๆ ประสานงาน พิธีการ ๑ มอบตัวเป็นลูกเขียวเหลือง  พิธีการ ๒ ถวายตัวเป็นลูกพระองค์ด า  และพิธีการ 
๓ มอบตัวเป็นลูกศิษย์  ประกอบด๎วย 

๔.๑ นางพิชยา  ฐิติโรจน ์   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายชาญวิทย์  สวุรรณรอ  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางค าพัน   หินแก๎ว   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.๔ นางอรพิมพ์  พรมชุลี   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
๔.๕ นางสุมาลี  ด ารงพันธุ์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔.๖ นายวิเชียร  สุทธหลวง          ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔.๗ นายภูเบศร์  ปิ่นแก๎ว   ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔.๘ นางปาลิกา  ทัตเศษ          ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔.๙ นายไพโรจน์  ผิวเณร   ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔.๑๐ นายชชัวานนท์  สงคราม  คร ู   กรรมการ 
๔.๑๒ นายสุรพิชญ์  วงศ์น๎อย  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 
๔.๑ พิธีการที่ ๑ มอบตัวเป็นลูกเขียวเหลือง 

๔.๑.๑ งานซุ้มธงเขียวเหลือง  มีหน๎าที่จัดเตรียมธงเขียวเหลืองและตกแตํงซุ๎มผูกผ๎าเขียว 
เหลืองเพ่ือให๎นักเรียนใหมํลอดผํานซุ๎ม จัดหาและฝึกซ๎อมคณะกรรมการสภานักเรียน เพ่ือนักเรียนใหม ํในการเข๎ารํวม
พิธีการที่ ๑ ประกอบด๎วย 

๑. นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง  คร ู   หัวหน๎า 
๒. นายวิเชียร  สุทธหลวง         ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย  
๓. นายภูเบศร์  ปิ่นแก๎ว  ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
๔. นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น   ครชู านาญการ  ผู๎ชํวย 
๕. นายพิพัฒณ์พล   เนตรทิพย์ คร ู   ผู๎ชํวย 
๖. นายสมาน  ทวีผล  คร ู   ผู๎ชํวย  
๗. นางสาวมะลิสา  สุธารัตน ์ คร ู   ผู๎ชํวย 
๘. นายสุรพิชญ์  วงศ์น๎อย  คร ู   ผู๎ชํวย 
๙. นางสาวปนัดดา  กองมนต์ คร ู   ผู๎ชํวย 
๑๐. นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอด  ครผูู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๑๑. ลูกจ๎างชั่วคราวทุกคน     ผู๎ชํวย 
๑๒. คณะกรรมสภานักเรียน    ผู๎ชํวย 

๔.๑.๒  งานประสานเสียงเพลงมาร์ช น.อ.  มีหน๎าที่จัดหาจัดเตรียมความพร๎อมของ 
คณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อฝึกซ๎อมและสอนร๎องเพลงมาร์ช น.อ. ประกอบด๎วย 

๑. นายพิพัฒน์  ตันติพันธ์พิพัฒน์ ครูช านาญการ   หัวหน๎า 
๒. นางอรพิมพ์  หรหมชุลี  ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 
๓. นางสาวรุํงตะวัน  บัวดอก ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 
๔. นางเบญจมาศ  สุขเจริญ ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
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๕. นางอภิญญา  พรมรักษา คร ู   ผู๎ชํวย 
๖. นางวิริยา  รินลา  คร ู   ผู๎ชํวย 
๗. นายสุรพิชญ์  วงศ์น๎อย  คร ู   ผู๎ชํวย 
๘. นายปิยะพงษ์  เอมรุญ  คร ู   ผู๎ชํวย 
๙. นายรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด  คร ู   ผู๎ชํวย 
๑๐.คณะกรรมการสภานักเรียน    ผู๎ชํวย 
 

๔.๑.๓ งานควบคุมพิธีการลอดซุ้ม มีหน๎าที่สร๎างความสนุกสนาน และความประทับใจใน 
การลอดซ๎ุม ตกแตํงใบหน๎าด๎วยแป้งฝุ่น ควบคุมให๎นักเรียนลอดซุ๎มให๎เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  ประกอบด๎วย 

๑. นางปาลิกา  ทัตเศษ         ครูช านาญการ  หัวหน๎า 
๒. นางปคุณาณัช  ทองแจํม ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 
๓. นายมาโนช  ทัตเศษ  ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
๔. นางสาวภัคธีมา  แก๎วยม ครู    ผู๎ชํวย 
๕. นายตํอลาภ  ส าเภา  คร ู   ผู๎ชํวย   
๖. นางสาวนิลุบล   สาระ  คร ู   ผู๎ชํวย 
๗. นางสาวปนัดดา  กองมนต์ คร ู   ผู๎ชํวย 
๘. นายสุรัตน์    แสงสีนวล ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๙. นายรัฐภูมิ  เอี่ยวรอด  ครผูู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๑๐.นางสาวมณทิชา สิทธิยศ  ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๑๑.นางสาวสุพัตรา อํอนน๎อมดี ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๑๒.นางสาวอรัญญา  ทุริดไธสง พนักงานราชการ  ผู๎ชํวย 
๑๓. คณะกรรมการสภานักเรียน    ผู๎ชํวย 
 

๔.๒ พิธีการที่ ๒ ถวายตัวเป็นลูกพระองค์ด า 
๔.๒.๑  งานฝึกซ้อม  มีหน๎าทีว่างรูปแบบขั้นตอนพิธีการ จัดเตรียมความพร๎อมของ 

คณะกรรมการสภานักเรียน  ให๎เป็นนักเรียนผู๎ชํวยคอยดูแลความเรียบร๎อยตลอดพิธีการ ประกอบด๎วย 
๑. นางเบญจมาศ  สุขเจริญ ครูช านาญการ   หัวหน๎า 
๒. นางนิรามัย  โยชุํม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย 
๓. นางปาลิกา  ทัตเศษ         ครชู านาญการ   ผู๎ชํวย 
๔. นายสุรพิชญ์  วงศ์น๎อย  คร ู    ผู๎ชํวย 

๔.๒.๒  งานกล่าวค าถวายตัว  มีหน๎าทีจ่ัดเตรียมค ากลําว จัดนักเรียนใหมํกลําวค าถวายตัว 
เป็นลูกพระองค์ด า ถวายบังคม และค าถวายสัตย์ปฏิญาณ ประกอบด๎วย 
    ๑. นางอรพิมพ์  พรหมชุลี  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน๎า  

๒. นางสาวปิยพร  ยะตัน           ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย 
๓. นางผุสดี  กินขุนทด  ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย 
๔. นางพิชยา  ฐิติโรจน ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย 
๕. นางปิยกมล  กงจีน  ครูช านาญการ   ผู๎ชํวย 
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๔.๒.๓  งานถวายพานพุ่มดอกไม้  มีหน๎าทีจ่ัดหาตัวแทนนักเรียน ม.๑ ชายและหญิง และ  
ม.๔ ชายและหญิง จัดหาพานพํุมดอกไม๎สดเครื่องไหว๎พระนเรศวรฯ  ส าหรับนักเรียน ๔ คน ท าการฝึกซ๎อมกํอนเข๎าสูํพิธี
ถวายพานพํุมดอกไม๎สดพร๎อมเครื่องไหว๎ ตํอราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช  ประกอบด๎วย 

๑. นางสาวสุปราณี  สุนทรสุรยิวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน๎า 
๒. นางสุมาลี  ด ารงพันธุ์  ครูช านาญการพิเศษ   ผู๎ชํวย 
๓. นางค าพรอย  สุวรรณรอ ครูช านาญการพิเศษ   ผู๎ชํวย 
๔. นางประภาพรรณ  ชอดริ       ครูช านาญการพิเศษ   ผู๎ชํวย 
๕. นางสุภาพ  สีไพสน  ครชู านาญการ   ผู๎ชํวย 
๖. นางสาวิริญญา  ฝางแก๎ว ครูช านาญการ   ผู๎ชํวย 
๗. นางสาวนิลุบล   สาระ  คร ู    ผู๎ชํวย 

๔.๓  พิธีการที่ ๓ มอบตัวเป็นลูกศิษย์ 
๔.๓.๑  งานฝึกซ้อม  มีหน๎าทีว่างรูปแบบขั้นตอนพิธีการ จัดเตรียมความพร๎อมของ 

คณะกรรมการสภานักเรียน  ท าการฝึกซ๎อมกํอนเข๎าสูํพิธีถวายพานพํุมดอกไม๎สด ให๎คณะกรรมการสภานักเรียนดูแล
ความเรียบร๎อยตลอดพิธีการ ประกอบด๎วย  

๑. นายชัชวานนท์  สงคราม ครูผู๎ชํวย    หัวหน๎า 
๒. นางณอริญ  แหวนหลํอ ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย 

 ๓. นางรมณ  ชมชื่น  ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย 
 ๔. นางปคุณาณัช  ทองแจํม ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย 

๕. นางสาวมะลิสา  สุธารัตน ์ คร ู    ผู๎ชํวย 
๖. นางสาวนิลุบล  สาระ  คร ู    ผู๎ชํวย 

    ๗. นายสุรัตน ์ แซงศรีนวล ครูผู๎ชํวย    ผู๎ชํวย   
    ๘. นางสาวอรัญญา  ทุริดไธสง พนักงานราชการ   ผู๎ชํวย 
    ๙. นางสาวไอลดา  เลิกนอก ครูอัตราจ๎าง   ผู๎ชํวย 

๔.๓.๒ งานพานดอกไม้และพานธูปเทียนแพ  มีหน๎าทีจ่ัดหาตัวแทนนักเรียน ม.๔ ชายและ 
หญิง จัดหาพานดอกไม๎และพานธูปเทียนแพ  ท าการฝึกซ๎อมถือพานดอกไม๎สดและพานธูปเทียนแพไหว๎ผู๎อ านวยการ
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ นักเรียนใหมํไหว๎ครูและบุคลกรทางการศึกษา  ประกอบด๎วย 

๑. นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน๎า 
๒. นางผุสดี  กินขุนทด  ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย 
๓. นายสมชัย  เต็งวงศ์เดิม ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย 
๔. นางพชรมน  รัตนมณี  ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย 
๕. นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย 
๖. นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น  ครูช านาญการ   ผู๎ชํวย 
๗. นางสาวสิฎฐารัตน์  ขันทอง ครูช านาญการ   ผู๎ชํวย 
๘. นางสาววิมลรัตน์  รูปแก๎ว 
๙. ที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔    ผู๎ชํวย 
 
 
 
 



๘ 
 

๔.๓.๓  งานแนะน าบุคลากร  มีหน๎าที่ วางแผนขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ประสานขอ 
ความรํวมมือจากบุคลากรที่สังกัดทั้ง ๙ กลุํมสาระฯ เข๎ารํวมกิจกรรมแนะน าตัวให๎นักเรียนใหมํรู๎จัก  ประกอบด๎วย 

๑. นายภูเบศร์  ปิ่นแก๎ว  ครูช านาญการ   หัวหน๎า 
๒. นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย 
๓. นางสุระพี  อาคมคง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย 
๔. นางสาธร  ธูปพุฒซา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย 
๕. นางสาวนิลุบล  สาระ  คร ู    ผู๎ชํวย 
๖. หัวหน๎ากลุํมสาระท้ัง ๙ กลุํมฯ     ผู๎ชํวย 
๗. บุคลากรในสังกัดทุกกลุํมสาระฯ     ผู๎ชํวย 

๕.  คณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย  มีหน๎าที่วางแผน จัดระบบ ดูแล รักษาความปลอดภัย ตลอดการ
ปฐมนิเทศ การจัดเก็บกระเป๋าให๎นักเรียนใหมํ ความเรียบร๎อยของห๎องน้ าส าหรับเปลี่ยนชุดให๎นักเรียนใหมํ ด๎านความพร๎อมสถาน       
ที่จอดรถส าหรับนักเรียนและผู๎ปกครอง ประกอบด๎วย 

๕.๑  นายสมาน  ทวีผล   คร ู    ประธานกรรมการ 
๕.๒  นายชาญวิทย์  สวุรรณรอ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ
๕.๓  นายระลึก ซ๎ายหนองขาม  ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๔  นายเสกสรรค์  หินแก๎ว  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๕  นางสาวสุปราณี  สุนทรสุริยวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๕.๖  นายนคร  กงจีน    ครูช านาญการ     กรรมการ 
๕.๗  นายอนุพงษ์   สีสัตย์ซื่อ  ครูช านาญการ     กรรมการ 
๕.๘  นายชาญณรงค์  บุญจิตร  ครชู านาญการ     กรรมการ 
๕.๙  นายมาโนช  ทัตเศษ   ครูช านาญการ   กรรมการ 
๕.๑๐  นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์ ครูช านาญการ     กรรมการ 
๕.๑๑  นายกิตติ  เขตจัสตุรัส  ครูช านาญการ     กรรมการ 
๕.๑๒  นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์  ครชู านาญการ   กรรมการ 
๕.๑๓  นายทวีศักดิ์  สินทรัพย ์  ครชู านาญการ   กรรมการ 
๕.๑๔  นางสาวภัคธีมา  แก๎วยม  ครชู านาญการ   กรรมการ 
๕.๑๖  นายรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
๕.๑๗  นายสุรัตน์    แซงสีนวล  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 

  ๕.๑๘  นายวิษณุกร  ศรีทร         ลูกจ๎างชั่วคราว         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

๖.   คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร   มีหน๎าที่  จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนใหมํเพ่ือมอบให๎คณะกรรมการ 
รับรายงานตัวตามกลุํมระดับชั้นตําง ๆ  ค าสั่งปฐมนิเทศ  พร๎อมค ากลําวรายงาน  กลําวเปิด  ค ากลําวถวายตัวเป็นลูก
องค์ด า  ค ากลําวถวายสัตย์ปฏิญาณตน  จัดเตรียมเอกสารระเบียบและแนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนเพ่ือใช๎ประกอบ
กิจกรรม  ประกอบด๎วย 

๑. นางอรพิมพ์  พรหมชุลี    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางพิชยา  ฐิติโรจน ์    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๓. นางรวีวรรณ  โชคชัยชวีากร   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางอรอุมา  ลักษณะทอง   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๕. นางวรากร นํวมถนอม    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๖. นายณัฐกานต์  เพชรนิล   ครูช านาญการ  กรรมการ 



๙ 
 

  ๗. นายภูเบศร์  ปิ่นแก๎ว    ครูช านาญการ  กรรมการ 
๘. นางสาวสุพัตรา อํอนน๎อมดี   ครผูู๎ชํวย   กรรมการ 
๙. นางสาวภรฤดี  ผินสันเทียะ   เจ๎าหน๎าที่ธุรการ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวเยาวลักษณ์  สามา   ครผูู๎ชํวย  กรรมการและเลขานุการ 
 

  ๖.๑  จัดท าค าสั่งปฐมนิเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   ๖.๑.๑  นางสาวปนัดดา กองมนต์  คร ู   หัวหน๎า 

๖.๑.๒  นางพิชยา  ฐิติโรจน ์  ครูช านาญการพิเศษ  
๖.๑.๓  นางสาธร   ธูปพุฒซา  ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย    
๖.๑.๔  นางสาวภัคธีมา   แก๎วยม  ครชู านาญการ  ผู๎ชํวย          
๖.๑.๕  นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอด  ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๖.๑.๖  นางสุภัสสร กันโรคา  ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๖.๑.๗  นางสาวมณทิชา สิทธิยศ   ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๖.๑.๘  นางสาวสุพัตรา อํอนน๎อมดี ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๖.๑.๙  นางสาวอรัญญา  ทุริดไธสง พนักงานราชการ  ผู๎ชํวย 
๖.๑.๑๐  นางสาวไอลดา  เลิกนอก  ครูอัตราจ๎าง  ผู๎ชํวย 
๖.๑.๑๑  นางสาวภรฤดี  ผินสันเทียะ เจ๎าหน๎าที่ธุรการ  ผู๎ชํวย 
๖.๑.๑๒  นางสาวรุํงนภา  ผาผง  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 
๖.๑.๑๓  นางกุลธิดา วงษ์ศิลา  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 
๖.๑.๑๔  นางกชนิภา  สินทรพัย์  ครูอัตตาจ๎าง  ผู๎ชํวย 

๖.๒  จัดท าค ากล่าวรายงาน กล่าวเปิด  
๖.๒.๑ นางอรพิมพ์  พรหมชุลี    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน๎า 
๖.๒.๒ นางแสงเทียน คงเพชรศักดิ์    ลูกจ๎างประจ า  ผู๎ชํวย 
๖.๒.๓ นางเยาวลักษณ์  สามา  ครชู านาญการ  ผู๎ชํวย 
๖.๒.๔ นางสาวอภิญญา พรมรักษา    คร ู   ผู๎ชํวย 
๖.๒.๕ นางสาวกุลธิดา  วงษ์ศิลา    ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 
๖.๒.๖ นางสาวรุํงนภา  ผาผง  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 

๖.๓  จัดเตรียมรายช่ือนักเรียนใหม่เพื่อมอบให้คณะกรรมการรับรายงานตัว 
๖.๓.๑ นางรววีรรณ โชคชัยชวีากร    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน๎า 
๖.๓.๒ นางปคุณาณัช  ทองแจํม    ครูช านาญการพิเศษ   ผู๎ชํวย   
๖.๓.๓ นางสาวรุํงตะวัน  บัวดอก      ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย 
๖.๓.๔ นางสาวสิฏฐารัตน์  ขนัทอง  ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
๖.๓.๕ นางสาวสุพัตรา อํอนน๎อมดี  ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๖.๓.๖ นางสาวไอลดา  เลิกนอก  ครูอัตราจ๎าง  ผู๎ชํวย 
๖.๓.๗ นางสาวภรฤดี  ผินสันเทียะ  เจ๎าหน๎าที่ธุรการ  ผู๎ชํวย 

๖.๔  จัดเตรียมเอกสารระเบียบและแนวปฏิบัติส าหรับนักเรียน 
๖.๔.๑ นางสาวภัคธีมา  แก๎วยม  ครูช านาญการ  หัวหน๎า 
๖.๔.๒ นางสุมาลี  ด ารงพันธุ ์  ครูช านาญการพิเศษ   ผู๎ชํวย 
๖.๔.๓ นางลดาวัลย ์ ใจเพชร  ครูช านาญการพิเศษ   ผู๎ชํวย 
๖.๔.๔ นางสาวนวลลออ  น๎อยกรม  ครูช านาญการพิเศษ   ผู๎ชํวย 



๑๐ 
 

๖.๔.๕ นางอรพิมพ์  พรหมชุลี      ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 
๖.๔.๖ นางอรอุมา  ลักษณะทอง  ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 
๖.๔.๗ นางสาวรุํงตะวัน  บัวดอก  ครูช านาญการพิเศษ   ผู๎ชํวย 
๖.๔.๘ นายภูเบศร์  ปิ่นแก๎ว  ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
๖.๔.๙ นายณัฐกานต์   เพชรนิล  ครูช านาญการ    ผู๎ชํวย 
๖.๔.๑๐ นางสาวสิฎฐารัตน ์ ขันทอง ครูช านาญการ    ผู๎ชํวย 
๖.๔.๑๑ นางสาววิริญญา  ฝางแกว๎  ครูช านาญการ    ผู๎ชํวย 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  มีหน๎าที่  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาล ให๎ความชํวยเหลือ 
นักเรียนที่เจ็บป่วยตลอดการปฏิบัติกิจกรรมทั้งระดับ ม.๑ และ ม.๔  ประกอบด๎วย 

  ๗.๑  นางวิริยา  รินลา   คร ู    ประธานกรรมการ 
   ๗.๒  นางค าพัน  หินแก๎ว    ครูช านาญการพิเศษ  รองประธาน 

๗.๓  นางสมรัศมิ์  สายทอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
๗.๔  นางสุมาลี  ด ารงพันธุ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๗.๕  นางค าพรอย  สุวรรณรอ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๗.๖  นายมาโนช  ทัตเศษ   ครูช านาญการ   กรรมการ 

๗.๗  นางสุกัญญา  จุมพรม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๗.๘  นายอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ  ครชู านาญการ   กรรมการ 

๗.๙  นางกนกนิษฐ์   ยูงทอง  คร ู    กรรมกา 
๗.๑๐  นายสุรพิชญ์  วงศ์น๎อย  คร ู    กรรมการ 

   ๗.๑๑  นายปิยะพงษ์  เอมรุญ  คร ู    กรรมการ 
   ๗.๑๒  นางสาวปนัดดา  กองมนต์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว   มีหน๎าที่  รับรายงานตัวนักเรียน ต้ังแตํ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. ณ  
ชั้นลํางอาคารเพชร  ก ากับดูแลนักเรียนในระดับชั้นของตนเองตลอดการปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้งให๎ค าปรึกษาและ
แนะน าข๎อมูลในการด าเนินกิจกรรม  ประกอบด๎วย 

๘.๑  นางวิริยา  รินลา   คร ู    ประธานกรรมการ 
   ๘.๒  นางกมลรัตน์  จันทร์น๎อย  คร ู    รองประธาน 

๘.๓  นางวนัสยา  ยิ้มน๎อย   คร ู    กรรมการ 
๘.๔  นางวิมลรัตน์  รูปแก๎ว  ครผูู๎ชํวย    กรรมการ 
๘.๕  นางสาวไอลดา  เลิกนอก  ครูอัตราจ๎าง   กรรมการ 
๘.๖  นางเยาวลักษณ์  สามา  ครูช านาญการ     กรรมการ 
๘.๗  นางสาวสฎิฐารัตน ์ ขันทอง  ครูช านาญการ     ผู๎ชํวย 
๘.๘  ครูที่ปรึกษา ม.๑-ม.๔      กรรมการ 
๘.๙  นางสาววริิญญา  ฝางแก๎ว  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 



๑๑ 
 

๘.๑.๑ งานรับรายงานตัวนักเรียน ม.๑ มีหน๎าที่รับรายงานตัวนักเรียน ตั้งแตํเวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐น.  
ณ  ชั้นลํางอาคารเพชร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑     
ม.๑/๑  นางสาววิริญญา  ฝางแก๎ว  และ นางสุกัญญา  จุมพรม   
  พร๎อมด๎วยคณะกรรมการสภานักเรียน     
ม.๑/๒  นางสาวนวลลออ น๎อยกรม และ นางสาวสุปราณี  สุนทรสุริยวงศ์ 
     พร๎อมด๎วยคณะกรรมการสภานักเรียน  
ม.๑/๓  นางค าพรอย  สุวรรณรอ  ครูวรัตน์ฐนัน  มีชาญเชี่ยว    และ     นศป.ภาษาไทย              
     พร๎อมด๎วยคณะกรรมการสภานักเรียน  
ม.๑/๔    นางสาวสิฏฐารัตน์  ขันทอง และ นศป.คณิตศาสตร์       

พร๎อมด๎วยคณะกรรมการสภานักเรียน  
ม.๑/๕    นางวรากร   นํวมถนอม  และ นศป.ภาษาไทย    
            พร๎อมด๎วยคณะกรรมการสภานักเรียน  
ม.๑/๖  นายสมภพ  บุญเที่ยงตรง  และ นางสาวทิพวรรณ  เพชรกันหา 

         พร๎อมด๎วยคณะกรรมการสภานักเรียน  
ม.๑/๗  นางอภิญญา  พรมรักษา  และ นางสาวอรัญญา  ทุริดไธสง       

         พร๎อมด๎วยคณะกรรมการสภานักเรียน 
 
๘.๑.๒  งานรับรายงานตัวนักเรียน ม.๔  มีหน๎าทีร่ับรายงานตัวนักเรียน ตั้งแตเํวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐น.  

ณ  ชั้นลํางอาคารเพชร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔     
ม.๔/๑  นายพิพัฒณ์พล   เนตรทิพย์     และ นางสาวปนัดดา  กองมนต์        

   พร๎อมด๎วยคณะกรรมการสภานักเรียน      
ม.๔/๒  นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง  และ นางสาวกมลรัตน์  จันทร์น๎อย   
     พร๎อมด๎วยคณะกรรมการสภานักเรียน  
ม.๔/๓  นางนุชนารถ ธ ารงศิริ  และ นางปคุณาณัช  ทองแจํม 
     พร๎อมด๎วยคณะกรรมการสภานักเรียน  
ม.๔/๔    นางลดาวัลย์   ใจเพชร  และ  นางสาวอัจฉรา  ฉ่ ามณี 

พร๎อมด๎วยคณะกรรมการสภานักเรียน  
ม.๔/๕    นายสมชัย  เต็งวงศ์เดิม  นายชัชวานนท์  สงคราม      และ  นศป.พละ 
            พร๎อมด๎วยคณะกรรมการสภานักเรียน  
ม.๔/๖  นางสาวมะลิ  ทุยไธสง      และ นศป.คณิตศาสตร์           
  พร๎อมด๎วยคณะกรรมการสภานักเรียน  
ม.๔/๗    นางเบญจมาศ  สุขเจริญ  และ นางเยาวลักษณ์  สามา 
            พร๎อมด๎วยคณะกรรมการสภานักเรียน  
ม.๔/๘    นางสาธร  ธูปพุฒซา  และ นายสมาน  ทวีผล       

           พร๎อมด๎วยคณะกรรมการสภานักเรียน  

 



๑๒ 
 

๙.   คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  มีหน๎าที่  จัดเตรียมเครื่องเสียงทีห่อประชุมมรกต หน๎าเสาธง ชั้น 
ลํางอาคารเพชร  อาคารกาญจนาภิเษกและโรงอาหาร  พร๎อมทั้งบันทึกภาพและวิดีโอกิจกรรมตํางๆ ในแตํละกิจกรรม
อยํางครบถ๎วน น าเผยแพรํภาพกิจกรรมบนเว็บไซต์ของโรงเรียน และน าสํงตํอเพ่ือจัดเก็บให๎เป็นระบบฐานข๎อมูลของ
โรงเรียน  ประกอบด๎วย 
  ๙.๑  นายสถิตย์  ชมชื่น    ครูช านาญการ    ประธานกรรมการ 
  ๙.๒  นายเสกสรรค์  หินแก๎ว   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๙.๓  นางสาวนวลลออ  น๎อยกรม      ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๙.๔  นางรวีวรรณ   โชคชัยชวีากร   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๙.๕  นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์  ครูช านาญการ  กรรมการ 

๙.๖  นายทวีศักดิ์  สินทรัพย์   คร ู   กรรมการ 
๙.๗  นายชชัวานนท์  สงคราม   คร ู   กรรมการ 
๙.๘ นายณัฐกานต์  เพชรนิล   ครชู านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๑ งานควบคุมเครื่องเสียง มีหน๎าที่ ติดตั้งและควบคุมเครื่องเสียง ตลอดกิจกรรม  ประกอบด๎วย 
     ๙.๑.๑ นายสถิตย์  ชมชื่น   ครูช านาญการ  หัวหน๎า 
      ๙.๑.๒ นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์ ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 

    ๙.๑.๓ นายณัฐกานต์  เพชรนิล  ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
     ๙.๑.๔ นายทวีศักดิ์  สินทรัพย์  ครู    ผู๎ชํวย 
    ๙.๑.๕ นายราเชนทร์  ภูํเพชร  พนักงานขับรถ  ผู๎ชํวย 
    ๙.๑.๖ นายอุไร  บุญจันทร์  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย   

 ๙.๒ งานบันทึกภาพ มีหน๎าที่ บันทึกภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  ตามความเหมาะสม รวบรวมสํงไฟล์ภาพที่ 
หัวหน๎า เพ่ือใช๎เป็นฐานข๎อมูลของโรงเรียนในการประเมินและสรุปโครงการตํอไป ประกอบด๎วย 
    ๙.๒.๑ นายเสกสรรค์  หินแก๎ว  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน๎า 
    ๙.๒.๒ นางสาวนวลลออ  น๎อยกรม ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 
    ๙.๒.๓ นางรวีวรรณ  โชคชัยชวีากร ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย   
    ๙.๒.๔ นายชัชวานนท์  สงคราม  ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
                   ๙.๒.๕ นักเรียนอาสาสมัครผู๎ชํวย  

๑๐.   คณะกรรมการฝ่ายอักษรศิลป์   มีหน๎าที่  จัดท าข๎อความภาพฉายและป้ายโฟมพร๎อมติดตั้ง ณ 
หอประชุมมรกตและซุ๎มประดับ  มีข๎อความดังนี้ 

   ข้อความภาพฉาย                       ป้ายโฟม 
พิธีปฐมนิเทศนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   ๑   และ   ๔  
ขอต้อนรับสู่ชายคา  สถาบันแห่งตราพระองค์ด า 

                ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
          ณ หอประชุมมรกต 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

  
 
 

 
 

ขอต้อนรับสู่ชายคา 
สถาบันแห่งตราพระองค์ด า 



๑๓ 
 

 ประกอบด๎วย 
๑๐.๑   นายสาคร  เป้าใจสุข   ครชู านาญการ  ประธานกรรมการ 
๑๐.๒    นายสุทธิกาญจน์  แหวนหลํอ  ครูช านาญการ    รองประธานกรรมการ 
๑๐.๓    นายมาโนช  ทัตเศษ   ครูช านาญการ  กรรมการ 
๑๐.๔   นายณัฐกานต์  เพชรนิล   ครูช านาญการ  กรรมการ 
๑๐.๕   นายพิพัฒณ์พล   เนตรทิพย์  คร ู   กรรมการ 

  ๑๐.๖   นายสมาน  ทวผีล    คร ู   กรรมการ 
  ๑๐.๗   นางสาวปนัดดา  กองมนต์   คร ู   กรรมการ 
  ๑๐.๘   นางสาวอรัญญา  ทุริดไธสง  พนักงานราชการ         กรรมการและเลขานุการ  

๑๑.   คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/พัสดุ   มีหน๎าที่  จัดเตรียมเงินให๎คณะกรรมการฝ่ายตําง ๆ ที่จ าเป็นต๎อง
เบิกเงินเพ่ือใช๎ในการด าเนินการ  จัดเตรียมเอกสารด๎านการเงินและพัสดุ ให๎กับคณะกรรมการฝ่ายตํางๆ ที่เบิกเงินไปได๎
จัดล๎างใบเสร็จให๎เรียบร๎อย    ประกอบด๎วย 
  ๑๑.๑  นางลดาวัลย์  ใจเพชร   ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
  ๑๑.๒  นายเสกสรรค์  หินแก๎ว   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๑๑.๓  นายสมภพ  บุญเที่ยงตรง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๑.๔  นางวนัสยา  ยิ้มน๎อย   ครชู านาญการ  กรรมการ 
๑๑.๕  นางสาวมะลิสา  สุธารตัน์   คร ู   กรรมการ 
๑๑.๖  นางสุภสัสร   กันโรคา   ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 

  ๑๑.๗  นางสาวปนัดดา  กองมนต์   คร ู   กรรมการ 
๑๑.๘  นางสาวอรัญญา  ทุริดไธสง   พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๑.๙  นางสาวกุลธิดา  วงษ์ศิลา   ลูกจ๎างชั่วคราว  กรรมการ 
๑๑.๑๐  นางสาวสุภารัตน์  มธัรถ   ลูกจ๎างชั่วคราว  กรรมการ 

  ๑๑.๑๑  นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น   ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

๑๒.  คณะกรรมการฝ่ายระเบียบและแนวปฏิบัติของนักเรียน   มีหน๎าที่  จัดเตรียมเอกสาร “ระเบียบและ
แนวปฏิบัตินักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์” เพ่ือแจกให๎นักเรียน ม.๑,๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เตรียมความพร๎อมด๎านความประพฤติและการปฏิบัติตนเพ่ือละลายพฤติกรรม  รวมทั้งบรรยายเพื่อปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี
ให๎เกิดข้ึนแล๎วสามารถน าไปใช๎ปฏิบัติได๎จริงถูกต๎องตามกฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียน ประกอบด๎วย 

๑๒.๑  นางสาวภัคธีมา  แก๎วยม    ครชู านาญการ  ประธานกรรมการ 
๑๒.๒  นายสมาน  ทวีผล    ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
๑๒.๓  นางลดาวัลย์  ใจเพชร   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๒.๔  นางรววีรรณ  โชคชัยชีวากร  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๒.๕  นางสุมาลี  ด ารงพันธุ์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  

  ๑๒.๖  นายเสกสรรค์  หินแก๎ว   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๒.๗  นางสาธร  ธูปพุฒซา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๒.๘  นางสาวรุํงตะวัน  บัวดอก   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๑๒.๙  นายภูเบศร์  ปิ่นแก๎ว   ครูช านาญการ    กรรมการ 
  ๑๒.๑๐  นายณัฐกานต์  เพชรนิล   ครูช านาญการ    กรรมการ 

๑๒.๑๑  นางสาวสิฏฐารัตน์  ขันทอง  ครูช านาญการ    กรรมการ 
๑๒.๑๒  นางสาวรัตนา ศุขกลิ่น   ครูช านาญการ    กรรมการ 



๑๔ 
 

๑๒.๑๒  นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง   ครู      กรรมการ 
๑๒.๑๒  นางสาวนลิุบล   สาระ   ครู      กรรมการ 
๑๒.๑๒  นางสภุัสสร   กันโรคา   ครผูู๎ชํวย     กรรมการ 
๑๒.๑๒  นางสาวทิพวรรณ  เพชรกันหา  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๒.๑๒  ครูที่ปรึกษา ม.๑ และ ม.๔     กรรมการ 
๑๒.๑๒  คณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ 
๑๒.๑๒  นางอรอมุา  ลักษณะทอง   ครชู านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.๑๒  นายสุรพิชญ์  วงศ์น๎อย   คร ู    ผู๎ชํวยและผู๎ชํวยเลขานุการ       

๑๓.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ าดื่ม  มีหน๎าทีป่ระสานร๎านค๎าให๎มาจ าหนํายอาหารให๎
นักเรียน จัดหาอาหารวําง และจัดหาน้ าดื่ม  ส าหรับคณะครูและนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม   รวมทั้งปลูกจิตส านึก และฝึก
มารยาท  ในการรับประทานอาหารกลางวัน  จัดระเบียบการนั่งรับประทานอาหารวําง ที่โรงอาหาร ดูแลความสะอาดและการคืน
ภาชนะอาหารให๎เป็นที่เป็นระเบียบส าหรับนักเรียน ม.๑  และ ม.๔  ประกอบด๎วย 

๑๓.๑  นางนุชนารถ ธ ารงศิริ      ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
๑๓.๒  นางลดาวัลย์  ใจเพชร   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๓.๓  นางสาวสุปราณี  สุนทรสุริยวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๓.๔  นางณอริญ  แหวนหลํอ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๓.๕  นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น   ครูช านาญการ  กรรมการ 
๑๓.๖  นางสาวพรทิพย์  อํอนท๎วม   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

      ๑๓.๑  งานอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียน ม.๑  และ ม.๔ คณะครู บุคลกรทางการศึกษาและคณะกรรมการ 
สภานักเรียน  ประกอบด๎วย 

๑๓.๑.๑  นางนุชนารถ ธ ารงศิริ     ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน๎า 
    ๑๓.๑.๒  นางสุนันทา  ปิ่นแก๎ว  ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย     
     ๑๓.๑.๓  นางค าพรอย  สุวรรณรอ  ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 
    ๑๓.๑.๔  นางสาวมะลิ  ทุยไธสง  ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
    ๑๓.๑.๕  นางสาวอัจฉรา  ฉ่ ามณี  ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย   
    ๑๓.๑.๖  นางสาวไอลดา  เลิกนอก  ครูอัตราจ๎าง  ผู๎ชํวย 
    ๑๓.๑.๗  นางสาวภรฤดี  ผินสันเทียะ เจ๎าหน๎าที่ธุรการ  ผู๎ชํวย 
    ๑๓.๑.๘  นายราเชนทร์  ภูํเพ็ชร  พนักงานขับรถ  ผู๎ชํวย 
    ๑๓.๑.๙  นางทองบั่ว  รักงาม  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 
      ๑๓.๑.๑๐ นางส าราญ  มุํงแฝงกลาง ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 

        ๑๓.๑.๑๑ นางสาวสุภารัตน์  มัธรถ  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 
๑๓.๑.๑๒ นางสาวกุลธิดา  วงษ์ศิลา ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 
๑๓.๑.๑๓ นายฉลาม  อาบสุวรรณ  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 
๑๓.๑.๑๔ นางปาริชา  ภูสุดจติร  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย   
๑๓.๑.๑๕ นักศึกษาฝึกประสบการณ์    ผู๎ชํวย 
๑๓.๑.๑๖ คณะกรรมการสภานักเรียน    ผู๎ชํวย 
 
 
 



๑๕ 
 

๑๓.๒  งานอาหารว่าง มีหน๎าทีจ่ัดอาหารวํางส าหรับคณะครูและบุคลากร ในเวลา๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
บริเวณข๎างหอประชุมมรกตฝั่งทิศตะวันออก และจัดอาหารวํางให๎กับนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ เวลา ๑๓.๔๐ น.
แจกอาหารวํางส าหรับนักเรียนใหมํ ใช๎พ้ืนที่ภายในหอประชุมมรกต  ประกอบด๎วย 

๑๓.๒.๑ นางลดาวัลย์  ใจเพชร  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน๎า 
๑๓.๒.๒ นางรมณ  ชมชื่น   ครูช านาญการพิเศษ   ผู๎ชํวย 
๑๓.๒.๓ นางณอริญ  แหวนหลํอ  ครูช านาญการพิเศษ   ผู๎ชํวย 
๑๓.๒.๔ นางสุนันทา  ปิ่นแก๎ว  ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 
๑๓.๒.๕ นางสุภาพ  สีไพสน  ครูช านาญการ    ผู๎ชํวย 
๑๓.๒.๖ นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น  ครชู านาญการ  ผู๎ชํวย 
๑๓.๒.๗ นางสาวไอลดา   เลิกนอก  ครูอัตราจ๎าง  ผู๎ชํวย 
๑๓.๒.๘ นางกชนิภา  สินทรัพย์  ครูอัตราจ๎าง  ผู๎ชํวย 
๑๓.๒.๙ นางส าราญ  มุํงแฝงกลาง  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 
๑๓.๒.๑๐ นางปาริชาติ ภูสุดจิตร  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 
๑๓.๒.๑๑ นายปราโมทก์  อาบสุวรรณ ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 
๑๓.๒.๑๒ นางทองบั่ว  รักงาม  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 
๑๓.๒.๑๓ นางสาวรุํงนภา  ผาผง  ลูกจ๎างชั่วคราว  ผู๎ชํวย 
๑๓.๒.๑๔ นักศึกษาฝึกประสบการณ์    ผู๎ชํวย 
๑๓.๒.๑๕ คณะกรรมการสภานักเรียน    ผู๎ชํวย 

๑๔.  คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม มีหน๎าทีว่างแผน วางรูปแบบ วางข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม และ
ประสานงาน  ประกอบด๎วย 

๑๔.๑ นางพิชยา  ฐิติโรจน ์   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๑๔.๒ นางรวีวรรณ  โชคชัยชวีากร   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๑๔.๓ นางประภาพรรณ  ชอดริ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๑๔.๔  นายไพโรจน์  ผิวเณร   ครูช านาญการ  กรรมการ 
๑๔.๕  นางปาลิกา  ทัตเศษ   ครูช านาญการ  กรรมการ 
๑๔.๖  นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์   ครูช านาญการ  กรรมการ 

๑๔.๗  นายสมาน  ทวีผล    คร ู   กรรมการ 
๑๔.๘ นางภัคธีมา  แก๎วยม   คร ู   กรรมการ 
๑๔.๙ นายสุรพิชญ์  วงศ์น๎อย   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.๑ “กิจกรรมรู้โรงเรียน/รู้กฏ” มีหน๎าที่ ด าเนินกิจกรรมเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ จัด

บรรยาย ประกอบเอกสาร “ระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียน” ให๎ความรู๎ด๎านงานกิจการนักเรียนและงาน
วิชาการ  เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความพร๎อม มีจิตส านึก ในการวางตัวและปฏิบัติตนตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียน ประกอบด๎วย 

  ด้านวิชาการ 
   ๑๔.๑.๑ นางรวีวรรณ  โชคชยัชีวากร ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน๎า  
   ๑๔.๑.๒ นางสุมาลี  ด ารงพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย 

๑๔.๑.๓  นางสาวรุํงตะวัน  บวัดอก ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย 
   ๑๔.๑.๔ นางสาวสิฏฐารัตน์  ขันทอง ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
   ๑๔.๑.๕ นายณัฐกานต์  เพชรนิล  ครูช านาญการ   ผู๎ชํวย  



๑๖ 
 

  ด้านกิจการนักเรียน 
   ๑๔.๑.๖ นายสมาน  ทวีผล  คร ู   หัวหน๎า  
   ๑๔.๑.๗ นางพิชยา  ฐิติโรจน ์  ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 

๑๔.๑.๘ นางสาวสุปราณี  สุนทรสุริยวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย  
๑๔.๑.๙ นางสาวภัคธีมา  แก๎วยม  คร ู    ผู๎ชํวย  

๑๔.๒ “กิจกรรม สืบสานชาวเรา” มีหน๎าที่ ด าเนินกิจกรรมตามฐานเรียนรู๎ด๎านงานอาคารสถานที่ 
การสร๎างและปลูกฝังมิตรภาพระหวํางเพื่อนกับเพ่ือน พ่ีกับน๎อง เป็นสังคมแหํงครอบครัวรั้วเขียวเหลืองเพ่ือให๎
เกิดความรักสามัคคีปรองดองในหมูํคณะมีทั้งหมด ๔ ฐาน   ประกอบด๎วย 

ฐานที ่๑ การฝึกน้องสวดมนต์/ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน ใช้สถานที่ โรงอาหารใหม่ 
   ๑. นางประภาพรรณ  ชอดริ  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน๎า   

๒. นางวรากรณ์ นํวมถนอม  ครชู านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 
๓. นายไพโรจน์  ผิวเณร   ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
๔. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์  ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
๕. นางวิมลรัตน์  รูปแก๎ว   ครผูู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๖. นายปิยะพงษ์  เอมรุญ   คร ู   ผู๎ชํวย 
๗. คณะกรรมการสภานักเรียน     ผู๎ชํวย 

ฐานที ่๒ การแต่งกาย/กฎที่ต้องรู้เบื้องต้น ใช้สถานที่ชั้นล่างอาคารกาญจนาภิเษก ลานตัวหนอน 
๑. นายสมาน  ทวีผล   คร ู   หัวหน๎า 
๒. นางสาวสุปราณี  สุนทรสุริยวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย  
๓. นายอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ  ครชู านาญการ  ผู๎ชํวย 
๔. นางภัคธีมา  แก๎วยม   ครชู านาญการ  ผู๎ชํวย 
๕. นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง  คร ู   ผู๎ชํวย 
๖. นางสุภัสสร กันโรคา   ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๗. นางสาวสุพัตรา อํอนน๎อมดี  ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๘. นางสาวอรัญญา  ทุริดไธสง  พนักงานราชการ  ผู๎ชํวย 
๙. คณะกรรมการสภานักเรียน     ผู๎ชํวย 

ฐานที ่๓ การบูมโรงเรียน  ใช้สถานที่ชั้นล่างอาคารเพชร 
๑. นายสุรพิชญ์   วงศ์น๎อย  คร ู   หัวหน๎า 
๒. นางวิริยา  รินลา   คร ู   ผู๎ชํวย   
๓. นายชัชวานนท์  สงคราม  คร ู   ผู๎ชํวย 
๔. นางสาวปนัดดา  กองมนต์  คร ู   ผู๎ชํวย  
๕. นางสาวนิลุบล  สาระ   คร ู   ผู๎ชํวย 
๖. นายรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด   ครผูู๎ชํวย   ผู๎ชํวย  
๗. นางสาวมณทิชา สิทธิยศ   ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
๘. คณะกรรมการสภานักเรียน     ผู๎ชํวย    

   ฐานที่ ๔ การจอดที่ถูกวิธี ใช้รณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัย ใช้สถานที่โรงจอดรถฝั่งท่าโรง 
๑. นายมาโนช  ทัตเศษ   ครูช านาญการ  หัวหน๎า 
๒. นายวิเชียร  สุทธหลวง  ครูช านาญการพิเศษ ผู๎ชํวย 
๓. นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์  ครูช านาญการ  ผู๎ชํวย 
๔. นายตํอลาภ  ส าเภา   คร ู   ผู๎ชํวย 



๑๗ 
 

   ๕.  นายสุรัตน์  แซงศรีนวล  ครผูู๎ชํวย   ผู๎ชํวย 
     ๖.  คณะกรรมการสภานักเรียน     ผู๎ชํวย 

๑๔.๓ “กิจกรรม พี่พบน้อง” มีหน๎าที่ ด าเนินกิจกรรมตามเพ่ือให๎น๎องรู๎จักกับพ่ีๆสร๎างความ
สัมพันธมิตรไมตรีเพ่ือให๎เกิดความสามัคคีในรั้วเขียว-เหลือง  เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย   ประกอบด๎วย 

๑๔.๓.๑  นางพิชยา  ฐิติโรจน ์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน๎า 
๑๔.๓.๒  นางรวีวรรณ  โชคชยัชีวากร ครูช านาญการพิเศษ  ผู๎ชํวย 
๑๔.๓.๓  นางภัคธีมา  แก๎วยม  ครชู านาญการ   ผู๎ชํวย 
๑๔.๓.๔  นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง  คร ู    ผู๎ชํวย 
๑๔.๓.๕  นายสุรพิชญ์  วงศ์น๎อย  คร ู    ผู๎ชํวย 
๑๔.๓.๖  นางวิริยา  รินลา  คร ู    ผู๎ชํวย 
๑๔.๓.๘  นายปิยะพงษ์  เอมรุญ  คร ู    ผู๎ชํวย 
๑๔.๓ ๙  นายตํอลาภ  ส าเภา  คร ู    ผู๎ชํวย 
๑๔.๓.๑๐  นายชัชวานนท์  สงคราม คร ู    ผู๎ชํวย 
๑๔.๓.๑๑  นางสาวปนัดดา  กองมนต์ คร ู    ผู๎ชํวย 

    ๑๔.๓.๑๒  นางนิลุบล  สาระ  คร ู    ผู๎ชํวย 
๑๔.๓ ๑๓  นางวิมลรัตน์  รูปแก๎ว  ครูผู๎ชํวย    ผู๎ชํวย 
๑๔.๓ ๑๔  นายสุรัตน์  แซงศรีนวล ครูผู๎ชํวย    ผู๎ชํวย 
๑๔.๓.๑๕  นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอด  ครูผู๎ชํวย    ผู๎ชํวย 
๑๔.๓.๑๖  นางสุภัสสร กันโรคา  ครูผู๎ชํวย    ผู๎ชํวย 
๑๔.๓.๑๗  นางสาวมณทิชา สิทธิยศ  ครูผู๎ชํวย    ผู๎ชํวย 
๑๔.๓.๑๘  นางสาวสุพัตรา อํอนน๎อมดี ครูผู๎ชํวย    ผู๎ชํวย 

    ๑๔.๓.๑๙  นางสาวอรัญญา  ทุริดไธสง  พนักงานราชการ   ผู๎ชํวย 
๑๔.๓.๒๐  นักศึกษาฝึกประสบการณ์      ผู๎ชํวย 

๑๕.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  มีหน๎าที่  ด าเนินการชํวงพิธีเปิดและปิดพร๎อมทั้งชี้แจงและด าเนินการให๎
เป็นไปตามตารางเวลาที่ก าหนดไว๎  ประชาสัมพันธ์และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ  วางแผนก าหนดขั้นตอน
ด าเนินพิธีการและเป็นพิธีกร  ควบคุมและก ากับเวลาให๎เป็นไปตามแผนที่วางไว๎ ตลอดระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม  
พิธีกรหน๎าเสาธง พิธีกรด าเนินกิจกรรม พิธีกรพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีกรนันทนาการ  ประกอบด๎วย  

๑๕.๑  นายไพโรจน์  ผิวเณร   ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๑๕.๒  นายระลึก   ซ๎ายหนองขาม   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ

 ๑๕.๓  นางเบญจมาศ    สุขเจริญ   ครูช านาญการ    กรรมการ 
๑๕.๔  นางปาลิกา   ทัตเศษ   ครูช านาญการ  กรรมการ 
๑๕.๕  นางสาวนิลุบล  สาระ   คร ู  กรรมการและเลขานุการ   
๑๕.๖  นายสุรพิชญ์  วงศ์น๎อย   คร ู  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ   
 

๑๖.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน๎าที่  ออกแบบประเมิน  แจกแบบประเมินให๎กับนักเรียนและ
ผู๎เกี่ยวข๎อง  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตํางๆ  ประเมินความคิดเห็นของคณะท างานและนักเรียน  สรุปผลการ
ประเมิน น าเสนอตํอฝ่ายบริหาร พร๎อมเก็บมาสรุปวิเคราะห์จัดท าเป็นเอกสารรูปเลํมเสนอฝ่ายอ านวยการตํอไป  
ประกอบด๎วย 
   ๑๖.๑  นายสุรพิชญ์   วงศ์น๎อย   คร ู   ประธานกรรมการ  



๑๘ 
 

๑๖.๒  นางสาวปนัดดา   กองมนต์  คร ู             รองประธานกรรมการ 
๑๖.๓  นายตํอลาภ       ส าเภา  คร ู    กรรมการ 
๑๖.๔  นายรัฐภูมิ         เอ่ียมรอด  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
๑๖.๕  นางสาวนิลุบล    สาระ  คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
     

      ๑๗.   คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป   มีหน๎าที่  ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายตําง ๆ  ให๎
สามารถปฏิบัติงานได๎โดยส าเร็จและราบรื่นเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย    ประกอบด๎วย 
  ๑๗.๑  นายสมชาย  ศรีฉ่ าพันธ์  รองผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๑๗.๒  นางค าพัน  หินแก๎ว  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธาน 
  ๑๗.๓  นางพิชยา  ฐิติโรจน ์  ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑๗.๔  นางรววีรรณ  โชคชัยชีวากร ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๗.๕  นางนิรามัย  โยชุํม     ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑๗.๖  นางสุมาลี  ด ารงค์พันธุ์    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๗.๗  นางลดาวัลย์  ใจเพชร    ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑๗.๘  นายระลึก  ซ๎ายหนองขาม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๗.๙  นายภูเบศร์  ปิ่นแก๎ว    ครูช านาญการ    กรรมการ 
๑๗.๑๐ นายไพโรจน์  ผิวเณร  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๗.๑๑ นายสถิตย์  ชมชื่น    ครูช านาญการ    กรรมการ 
๑๗.๑๒ นายสาคร  เป้าใจสุข    ครูช านาญการ    กรรมการ 
๑๗.๑๓ นางปาลิกา  ทัตเศษ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๗.๑๔ นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น    ครชู านาญการ   กรรมการ 
๑๗.๑๕ นางสาวภัคธีมา  แก๎วยม    ครู     กรรมการ 
๑๗.๑๖ นายสมาน  ทวีผล    ครู     กรรมการ 
๑๗.๑๗ นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง  ครู     กรรมการ 
๑๗.๑๘ นางวิริยา  รินลา   คร ู    กรรมการ 

    ๑๗.๑๙ นายสุรพิชญ์   วงศ์น๎อย  คร ู    กรรมการ 
๑๗.๒๐ นายปิยะพงษ์  เอมรุญ  คร ู    กรรมการ 
๑๗.๒๑ นายชชัวานนท์  สงคราม  คร ู    กรรมการ 
๑๗.๒๒ นายตํอลาภ  ส าเภา  คร ู    กรรมการ 
๑๗.๒๓ นางสาวนิลุบล   สาระ  คร ู    กรรมการ 
๑๗.๒๔ นายสุรัตน ์ แซงศรีนวล  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
๑๗.๒๔ นางวิมลรัตน ์  รูปแก๎ว  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
๑๗.๒๔ นางสุภสัสร   กันโรคา  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
๑๗.๒๔ นายรัฐภูมิ   เอ่ียมรอด  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
๑๗.๒๔ นางสาวอรัญญา ทุริดไธสง  พนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๗.๒๔ นายวิษณุกร  ศรทีร  ลูกจ๎างชั่วคราว   กรรมการ 
๑๗.๒๕ นาสาวสุพัตรา  อํอนน๎อมดี  ครชู านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๑๗.๒๖ นางสาวปนัดดา  กองมนต์  คร ู   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 



๑๙ 
 

ขอให๎บุคลากรที่ได๎รับค าสั่งตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ให๎สัมฤทธิ์ผลตรงตามเป้าหมายของการจัดงานปฐมนิเทศเกิด
ประโยชน์สูงสุดแกํทางราชการและเกิดผลดีกับนักเรียน  หากมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ขอให๎ปรึกษาและรายงาน
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทราบทันที 

   สั่ง   ณ  วันที่  ๒๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

                  ( นายประทิน  เหลืองทอง ) 
           ผู๎อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ตารางเวลาด าเนินกิจกรรม  ปฐมนิเทศนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ และ ๔ 

 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน หมายเหตุ 

๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. รับรายงานตัวนักเรียน ที่ปรึกษา+สภานักเรยีน ช้ันล่างอาคารเพชร 
๐๗.๐๐-๐๘.๑๕ น. นักเรียนเข้าแถวท ากิจกรรม พิธีกร+สภานักเรยีน หน้าเสาธง 
๐๘.๑๕-๐๙.๐๐ น. พิธีการ ๑ มอบตัวเป็นลูกเขียวเหลอืง 

-ผ่านซุ้มธงเขียวเหลือง 
-ผ่านซุ้มเพลงมาร์ช น.อ. 

 
-สภานักเรียน 
-สภานักเรยีน 

 
หน้าเสาธงเข้าสู่หอประชุมมรกต 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. 
นักเรียนเปลี่ยนเสื้อพละ น.อ. ที่ปรึกษา+สภานักเรยีน  ใส่ทับชุดนักเรียนโรงเรยีนเดมิเดมิ 
พิธีเปิด พิธีกร+ผู้อ านวยการ หอประชุมมรกต 

๐๙.๑๕-๑๐.๐๐ น. 

พิธีการ ๒ ถวายตัวเป็นลูกพระองค์ด า 
- ถวายพานดอกไม้สด 
- ถวายบังคม 
- กล่าวค าถวายตัวเป็นลูกพระองคด์ า 

พิธีกร  
ตัวแทนม.๑,๔+พาน 

หอประชุมมรกต 
(กล่าวค าถวายตัว-ค าสัตย์ปฏิญาณ) 

พิธีการ ๓ มอบตัวเป็นลูกศิษย ์
- มอบพานธูปเทียนแพแด่ ผอ. 
- พิธีกรกล่าวบรรยาย 

 
-ผอ.ตัวแทนม.๑,๔+พาน 
-พิธีกร  

หอประชุมมรกต 
(กล่าวปลุกใจเกดิความรักสามัคคี) 

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. - แนะน าบุคลากร -กลุ่มสาระฯ+บุคลากร  

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

- แนะน าครูที่ปรึกษาและเช็คช่ือนักเรียน 
- แจกคู่มือนักเรียนและอธิบาย 
- เลือกหัวหน้าห้องและรองฯ ๔ ฝา่ย 
- แต่งตั้งเวรประจ าวัน 

- พิธีกร+สภา  
- ครูที่ปรึกษาตามค าสั่ง 

ม.๑ ช้ันล่างอาคารเพชร 
ม.๔ ช้ันล่างอาคารกาญจนา 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

- สภานักเรยีน 
- ค าสั่ง 

-หอประชุมมรกต 
-โรงอาหาร 
-นักเรียนซื้ออาหารรับประทาน 

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. เริ่ม “กิจกรรมรู้กฎ” 
- งานกิจการนักเรียน 
- นักเรียนรับขนมและน้ าดื่ม 

- งานกิจการนักเรียน 
- สภานักเรียน 
 

หอประชุมมรกต 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
  

กิจกรรม “ฐานสืบสานชาวเรา” 
มีทั้งหมด ๔ ฐาน 

- สภานักเรียน 
- ค าสั่ง 

บริเวณโรงเรียน 

๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. กิจกรรม “กิจกรรมพี่พบน้อง” 
ท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

- สภานักเรียน 
- ค าสั่ง 

หอประชุมมรกต 

๑๕.๓๐ น. เสร็จสิ้นกิจกรรม นักเรียนเดินทางกลับบ้าน ประตูหนา้โรงเรียน สภาและคณะคร ู
 

วันที่/เดือน/ปี แนวปฏิบัติร่วมกัน หมายเหตุ 
๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 
บุคลากรทุกทํานแตํงกายด๎วยชุดเสื้อสีเหลือง  
ผู๎หญิงกระโปรงสีด า ผู๎ชายกางเกงสีด า 

ปฐมนิเทศ ม. ๑ และ ม. ๔ 

พิธีเปิดนักเรียนพ่ีเลี้ยงแตํงกายด๎วย  “ชุดพละ”  ไมํ  นักเรียนพ่ีเลี้ยง / สภานักเรียน 

นักเรียนใหมํ ม.๑ และ ม.๔  “ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม” กํอนพิธีเปิด 
นักเรียนใหมํ ม.๑ และ ม.๔  “ชุดพละ น.อ.” พิธีเปิด 

 
 หมายเหตุ*** ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 



๒๑ 
 

 

 
 

 
ค าถวายตัวเป็นลูกพระองค์ด า 

(ดัดแปลงมา) 
นเรศวรมหาราชจุติ  สิทธิสังโฆ  นโมพุทธายะ  (๓ จบ) 
อิติจิตตัง เอหิ เทวะตาหิ จะมหาเตโช นะระปูชิโต 
โสระโส ปัจจะยา ทิปปะตินะเรโส จะ มหาราชา 
เมตตา จะ กะโรติ มหาลาภัง จะทาโสตถี ภะวันตุเม 

ข๎าพระพุทธเจ๎า ...............................................................................ขอน๎อมกราบบูชาร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแหํงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระองค์ผู๎ทรงมหาเดชานุภาพ  ทรงเป็นทรัพย์อันยิ่งใหญํของชาติไทย  
เป็นที่รักและเคารพอยํางยิ่ง  ข๎าพระพุทธเจ๎าขอถวายตัวเป็นลูกพระองค์ทําน  และขอถวายค าสัตย์ปฏิญาณวํา 

๑. ข๎าพระพุทธเจ๎า  จะตั้งใจศึกษาเลําเรียนให๎ส าเร็จ 
๒. ข๎าพระพุทธเจ๎า  จะเป็นลูกที่ดีของพํอแมํ  เป็นศิษย์ที่ดีของครู  และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
๓. ข๎าพระพุทธเจ๎า  จะรักษาไว๎ซึ่งชื่อเสียง  เกียรติยศ  ของสถาบันให๎ปรากฏซึ่งคุณความดีตลอดไป 
ขอพระองค์ทรงแผํพระเมตตาบารมี  คุ๎มครองป้องกันภัยพิบัติ  ประทานพรให๎ข๎าพเจ๎า  ให๎มีความ 

เจิรญรุํงเรือง  ด๎วยความรู๎  ความสุขสวัสดิ์  ชั่วนิรันดร์  เทอญ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 
ค าถวายตัวเป็นลูกพระองค์ด า 

(ดัดแปลงมา) 
นเรศวรมหาราชจุติ  สิทธิสังโฆ  นโมพุทธายะ  (๓ จบ) 
อิติจิตตัง เอหิ เทวะตาหิ จะมหาเตโช นะระปูชิโต 
โสระโส ปัจจะยา ทิปปะตินะเรโส จะ มหาราชา 
เมตตา จะ กะโรติ มหาลาภัง จะทาโสตถี ภะวันตุเม 

ข๎าพระพุทธเจ๎า ...............................................................................ขอน๎อมกราบบูชาร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแหํงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระองค์ผู๎ทรงมหาเดชานุภาพ  ทรงเป็นทรัพย์อันยิ่งใหญํของชาติไทย  
เป็นที่รักและเคารพอยํางยิ่ง  ข๎าพระพุทธเจ๎าขอถวายตัวเป็นลูกพระองค์ทําน  และขอถวายค าสัตย์ปฏิญาณวํา 

๑. ข๎าพระพุทธเจ๎า  จะตั้งใจศึกษาเลําเรียนให๎ส าเร็จ 
๒. ข๎าพระพุทธเจ๎า  จะเป็นลูกที่ดีของพํอแมํ  เป็นศิษย์ที่ดีของครู  และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
๓. ข๎าพระพุทธเจ๎า  จะรักษาไว๎ซึ่งชื่อเสียง  เกียรติยศ  ของสถาบันให๎ปรากฏซึ่งคุณความดีตลอดไป 
ขอพระองค์ทรงแผํพระเมตตาบารมี  คุ๎มครองป้องกันภัยพิบัติ  ประทานพรให๎ข๎าพเจ๎า  ให๎มีความ 

เจิรญรุํงเรือง  ด๎วยความรู๎  ความสุขสวัสดิ์  ชั่วนิรันดร์  เทอญ 



๑ 
 

 
 


