
 
 
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  
ที ่151 / ๒๕65 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ปีกำรศึกษำ  ๒๕65 
 

ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคมได้ก ำหนดจัดกำรปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖5  
ระหว่ำงวันที่  ๑7 – ๑8 พฤษภำคม  ๒๕๖5 ณ  หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ (หอประชุม ๓๒)  เพ่ือกำรปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ ให้มีควำมพร้อมที่จะศึกษำเล่ำเรียน  ด ำเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคมได้อย่ำงเหมำะสมและ 
มีควำมสุข  โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม จึงแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำร     
กระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมำตรำ  ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ           
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖5  ดังต่อไปนี้ 

 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำสนับสนุนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

1. นำยมนตรี   คงเจริญ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอฑิภำ   วรำกรเจริญ   กรรมกำร  
3. นำงสำวมำรินทร์  กลิ่นเชตุ   กรรมกำร  
4. นำยปรำช   เชื้อประดิษฐ์   กรรมกำร 
5. นำยเฉลิมพล   ทองจุ้ย    กรรมกำร 
6. นำยฐิตินันท์   เหรียญทอง   กรรมกำร 
6. นำงสำวกำญจนำ มณีวัลย์   กรรมกำร 
7. นำงสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมกำร 
8. นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม  กรรมกำร 
9. นำงดวงพร  มำกล้ ำ   กรรมกำร 
10. นำยเสกสรร  เทียนทอง  กรรมกำร 
11. นำยสมชำย  ดวงเนตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
12. นำงสำวชนัญธิดำ จิรำวัชรภัค        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
13. ส.ต.ต.หญิง ภัทร์วดี มูลดี    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๒. คณะกรรมการการด าเนินงาน  มีหน้ำที่  จัดกำรด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ       
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

1. นำยเฉลิมพล   ทองจุ้ย    ประธำนกรรมกำร  
2. นำยสมชำย   ดวงเนตร   กรรมกำร  
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3. นำงสมใจ              พงษ์สิงห์  กรรมกำร  
5. นำยเสกสรร  เทียนทอง   กรรมกำร  
6. นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์                 กรรมกำร 
6. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  กรรมกำร 
7. นำงสำวนิพพิชฌำน์  นำคทรัพย์  กรรมกำร 
13. นำงสำวชนัญธิดำ จิรำวัชรภัค        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
14. ส.ต.ต.หญิง ภัทร์วด ี มูลดี    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๓. คณะกรรมการการเงิน มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวกกำรเบิก – จ่ำย งบประมำณในกำรด ำเนิน
กิจกรรมกำรปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีกำรศึกษำ  ๒๕65ประกอบด้วย 
  ๑.  นำงสมใจ              พงษ์สิงห์  ประธำนกรรมกำร 

๒.  นำงสำวสุมำมำลย์    นวลพิจิตร  กรรมกำร 
  ๓.  นำงสำวจุฑำทิพย์     ค ำสุด   กรรมกำร 
  4.  นำงประกำยดำว   ปำนอยู่   กรรมกำร 
  5.  นำงภัสติ์ทิพำ       ยนต์นิยม    กรรมกำร 
  6.  นำงนุศรำ   สิริพงศ์สถำพร  กรรมกำร 
  7.  นำงสำวปั้นหยำ  สุขโรจน์บัณฑิต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๔. คณะกรรมการจัดสถานที่  มีหน้ำที่  จัดสถำนทีก่ำรปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีกำรศึกษำ  ๒๕65      
ทีห่อประชุมศรีจุฬำลักษณ์ ( หอประชุม ๓๒ ) ให้มีกำรจับผ้ำ ประดับดอกไม้หน้ำเวที  และบริเวณจัดงำนอย่ำง
สวยงำม  ไวนิลติดเวที  จัดโต๊ะหมู่บูชำ แท่นยืนพูด เครื่องเสียง  ชุดรับแขก  เก้ำอ้ีครู   โต๊ะ-เก้ำอ้ี ส ำหรับรับ
ลงทะเบียน  โต๊ะวำงอำหำร – เครื่องดื่ม   ประกอบด้วย 
  ๑.  นำยเสกสรร           เทียนทอง                     ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำยณัฐพงศ ์  บุญจันทร์  กรรมกำร 

3.  นำงสำวดำรำพร     ซ้อนแดง  กรรมกำร 
4.  นำงสำวยุพิน     อยู่เปีย         กรรมกำร 
5.  นำงสำวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม  กรรมกำร 
6.  นำงสำวจุฑำทิพย์ ค ำสุด   กรรมกำร 

  7.  นำยชำนนท์  ผ่องฉวี   กรรมกำร  
  8.  นำยศุภรัฐ  จัตวำ   กรรมกำร 
  9.  นักกำรภำรโรงทุกคน    กรรมกำร 
  10.  นำยจิรกิตติ์  แสงจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  11. นำงสำวโชษิตำ หล่ ำทุ่ง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  12.  นำงสำวอนงค์นำฏ   ปำนด้วง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้ำที่  ด ำเนินรำยกำรให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร กรรมกำรประกอบด้วย 
  ๑.  นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์                 ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำยวิทยำ  อินอยู ่   กรรมกำร 
  3.  ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมกำร 
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4.  นำงสำวกิตติยำ     ต้นกลั่น   กรรมกำร 
5.  นำงสำวสุภำพร สีนวล   กรรมกำร 

  6.  นำงสำวปำริชำต ผำสุก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 6.  คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ  มีหน้ำที่ ก ำหนดกิจกรรมนันทนำกำร ดูแลนักเรียนระดับชั้น ม.1 
และ ม.4 ให้ท ำกิจกรรมตั้งแต่เข้ำสู่โรงเรียนให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ  ด ำเนินกิจกรรมตำมก ำหนดเวลำฝึกซ้อม
นันทนำกำรทีมงำนปกครอง และฝึกนักเรียนใหม่ร้องเพลงโรงเรียน  จัดเกมส์นันทนำกำรตำมสมควร ประกอบด้วย 
  ๑.  นำยสมชำย  ดวงเนตร  ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำยวิทยำ  อินอยู ่   กรรมกำร 
  3.  นำยเฉลิมพล     อินทรสอำด  กรรมกำร 

4.  นำงสำวกิตติยำ     ต้นกลั่น   กรรมกำร 
5.  นำยปลวัชร    พุ่มพวง   กรรมกำร 
6.  ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมกำร  

  7.  นักเรียนชมรม to be number one ๓๐ คน กรรมกำร 
  8 . นำงสำวสุภำพร สีนวล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

 8.  คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรับเข็มพ่อขุน  มีหน้ำที่ ดูแลนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ให้รับเข็ม
พ่อขุนบริเวณลำนพ่อขุน  จัดเตรียมพำนวำงเหรียญพ่อขุน เหรียญพ่อขุน และโต๊ะส ำหรับท ำกิจกรรม ตั้งแต่เวลำ 
07.00 น. ประกอบด้วย 
  ๑.  นำยอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น   ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำยจรัส      สุริโย   กรรมกำร 

3.  นำงรัชดำวัลย์     ธิติกุลธรณ์  กรรมกำร 
  3.  นำยเสกสรร     เทียนทอง  กรรมกำร 

4.  นำงสำวจุฑำทิพย์     ค ำสุด   กรรมกำร 
5.  นำงสำวธัญนภัสร์     ยนต์นิยม  กรรมกำร 
6.  นำงปกำยดำว   ปำนอยู ่   กรรมกำร 
7.  นำยอนิรุทธิ์    พุ่มอ่อน   กรรมกำร 
8.  นำงสำวสิริธร   ปรีชำธรรมรัตน์  กรรมกำร 
9.  นำงสำวไพจิตร   จันทร์โยม  กรรมกำร 
10. นำงสำยรุ้ง    อยู่คร   กรรมกำร 

  11. นำยเฉลิมพล     อินทรสอำด  กรรมกำร 
  12.  นักเรียนชมรม to be number one ๓๐ คน กรรมกำร 
  13 . นำยปลวัชร   พุ่มพวง   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  14.  นำงสำวสุภำพร สีนวล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
  15.  ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 9. คณะกรรมการรับลงทะเบียน  และดูแลนักเรียน  มีหน้ำที่  จัดเอกสำรลงทะเบียน รำยชื่อผู้เข้ำรับ  
กำรอบรม รำยชื่อครู-บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม รับลงทะเบียน ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ โดยให้มำปฏิบัติหน้ำที่
ก่อนเวลำ ๐๘.๐๐ น. พร้อมทั้งดูแลควบคุมนักเรียน ให้อยู่ในควำมเรียบร้อยตลอดกำรปฐมนิเทศนักเรียนใหม่   
ตำมก ำหนดเวลำ ประกอบด้วย 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ ( วันที่ 17 พฤษภำคม  ๒๕๖5 ) 
 

ห้อง ครูที่ปรึกษา คนที่ 1 ครูที่ปรึกษา คนที่ 2 ครูที่ปรึกษา  คนที่ 3 
ม.1/1 นำงดวงพร    มำกล้ ำ นำงสำวธัญนภัสร์    ยนต์นิยม  
ม.1/2 นำงสำวณัฐวรรณ    มั่นใจ นำงรัชดำวัลย์    ธิติกุลธรณ์  
ม.1/3 นำงสำวสุมำมำลย์   นวลพิจิตร Miss Kaitlyn Grace Kime Mr. Jaime Bumal-o Manzano 

ม.1/4 นำงสำวกิตติยำ    ต้นกลั่น Mr. Christian Bondoc Miranda    
ม.1/5 นำยจรัส    สุรโิย นำยรัฐพงษ์    มั่นต่อ  
ม.1/6 นำงสมใจ    พงษ์สิงห์ นำงสำวศิริวรรณ หลิมมงคล นำคทอง  
ม.1/7 นำยประพนธ์    เพ็ญศรี นำงสำวสุภำพร    สีนวล  
ม.1/8 นำงโชษิตำ    หล่ ำทุ่ง นำยเฉลิมพล    อินทรสอำด  
ม.1/9 นำยเสกสรร    เทียนทอง นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์ ส.ต.ต.หญิง ภัทร์วดี   มูลดี 

ม.1/10 นำงวำสนำ    ทิพพำหำ นำงสำวจุฑำทิพย์    ค ำสุด  
ม.1/11 ส.ต.ต.หญิง ภัทร์วดี    มูลด ี นำยณรงค์ฤทธิ์      อ่อนน่วมน้อย    
ม.1/12 นำยอภิสิทธิ์    มิ่งกลิ่น นำยสุเทพ    มำคง  

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ( วันที่ 18 พฤษภำคม  ๒๕๖5 ) 
 

ห้อง ครูที่ปรึกษา คนที่ 1 ครูที่ปรึกษา คนที่ 2 ครูที่ปรึกษา  คนที่ 3 
ม.4/1 นำงสำวอัญญำรัตน์  ค ำก้อน นำงอ ำพร  เขียวแก้ว  
ม.4/2 นำงปกำยดำว  ปำนอยู่ นำงสำวไพจิตร  จันทร์โยม  
ม.4/3 นำยอนิรุทธิ์  พุ่มอ่อน นำงสำวธัญญำ  น้อยถึง  
ม.4/4 นำงสำวสิริธร  ปรีชำธรรมรัตน์ นำงสำยรุ้ง  อยู่คร  
ม.4/5 นำงสำวศักดิ์ศรี  สำยสิน นำงนุศรำ  สิริพงศ์สถำพร  
ม.4/6 นำงสำวปั้นหยำ สุขโรจน์บัณฑิต นำงสำววิภำศิริ  ทำกะถำ  
ม.4/7 นำยปลวัชร  พุ่มพวง นำงสำวอนงค์นำฏ  ปำนด้วง  
ม.4/8 นำงสำวชนัญธิดำ  จิรำวัชรภคัร นำงสำวยุพิน  อยู่เปีย  
ม.4/9 นำงสำวกนกพร  ศรีอ ำพัน ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  

ม.4/10 นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม นำงกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว  
ม.4/11 นำงณัฏฐชำ  อ ำพร นำยวีระศักดิ์  หมอกมืด  
ม.4/12 นำยชัยณรงค์   เขียวแก้ว นำยภูวนนท์  ปิ่นแก้ว นำยอัครพล สุขประเสริฐ 
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10. คณะกรรมการจัดอาหาร  มีหน้ำที่ จัดอำหำรว่ำง  น้ ำดื่ม  อำหำรกลำงวันส ำหรับครู  คณะท ำงำน
และนักเรียน  บริเวณอำคำรหอประชุม ๓๒   
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ (วันที่ 17 พฤษภำคม  ๒๕๖5) 
  ๑.  นำงรัชดำวัลย์     ธิติกุลธรณ์  ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำงสำวศิริวรรณ  หลิมมงคล นำคทอง กรรมกำร 

3.  นำงสำวนริศรำ  ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำร 
  4.  นำงวำสนำ     ทิพพำหำ  กรรมกำร 
  5.  นำงโชษิตำ     หล่ ำทุ่ง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  (วันที่ 18 พฤษภำคม  ๒๕๖5) 
  ๑. นำงนุศรำ   สิริพงศ์สถำพร  ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำงสำวกนกพร   ศรีอ ำพันธ์  กรรมกำร 
  3.  นำงภัสติ์ทิพำ           ยนต์นิยม  กรรมกำร 
  4.  นำงสำยรุ้ง    อยู่คร   กรรมกำร 
  5.  นำงสำวศักดิ์ศรี   สำยสิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

11. คณะกรรมการจัดกิจกรรม  มีหน้ำทีจ่ัดท ำตำรำงกิจกรรม   จัดท ำวิดิทัศน์  สื่อ PowerPoint 
น ำเสนอส ำหรับให้ควำมรู้แก่นักเรียน จัดกำรบันเทิง นันทนำกำร สอดแทรกคุณธรรม–จริยธรรม ระเบียบวินัย 
ส่งเสริมควำมประพฤติให้นักเรียนและหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ประกอบด้วย 
  ๑. นำยสมชำย   ดวงเนตร  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงภัสติ์ทิพำ         ยนต์นิยม  กรรมกำร 
  3. นำงสำวณิชภัสร์     สมปู่   กรรมกำร 
  4. นำงสำวปั้นหยำ      สุขโรจน์บัณฑิตย์  กรรมกำร 
  5. นำยทวีพงศ์     รอดสิน   กรรมกำร 
  6. นำยสว่ำง      จันทร์เจำะ  กรรมกำร 

7. นำยวิษณุ      อ้นบำงเขน  กรรมกำร 
  8. นำยยุทธ์สพร         รักสิงห์   กรรมกำร 
  9. นำงสำวนิพพิชฌำน์   นำคทรัพย์  กรรมกำร 

10. นำงสำวกิตติยำ     ต้นกลั่น   กรรมกำร 
  11. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  12. นำงสำวสุภำพร   สีนวล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  13. นำยสุริยะ   ปำณะดิษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

12. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล คณะกรรมกำรฝำยคัดกรองและควบคุมปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) มีหนำที่  จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณที่ใชในกำรคัดกรอง และคัดกรองผูเขำรวมกำรปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่  ประจ ำปีกำรศึกษำ2565  กรรมกำรประกอบดวย 
  ๑. นำงสำวนิพพิชฌำน์   นำคทรัพย์  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยสมชำย    จินะ   กรรมกำร 
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  3. นำงสำวแพรวพรรณ   ขันกสิกรรม                 กรรมกำร 
4. นำงสำววิจิตรำ   สุริย์วงศ ์  กรรมกำร 

  5. นำยสมชำย  จรแจ่ม   กรรมกำร   
  6. นำยนิทัศน์  ศรีเจริญ   กรรมกำร 
  7. นำยธวัชชัย              ฉิมมำลี   กรรมกำร    

8. นำยพิชัยยุทธ           กนกวิไลกุล  กรรมกำร    
9. นำยนันทณัฐ            เขื่อนเมือง  กรรมกำร 
10. นำยศุภรัฐ  จัตวำ   กรรมกำร    

  11.  นำยรัฐพงษ์     มั่นต่อ   กรรมกำร 
  12.  นำยภูวนนท์   ปิ่นแก้ว   กรรมกำร 
  13.  นำยอัครพล  สุขประเสริฐ  กรรมกำร 

14. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู              กรรมกำร 
  15. นักเรียนชมรมอำสำยุวกำชำด   กรรมกำร 
  16. นำงสำววิจิตรำ สุริย์วงศ ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

     ๙.๑  ก ำหนดกำรระดับชั้น ม.๑  ( วันที่  17 พฤษภำคม  ๒๕๖5 ) 
 

เวลา กิจกรรม สถานที่ วิทยากร 
0๗.๓๐ – 0๘.0๐   น. ลงทะเบียน , เคำรพธงชำติ หน้ำศำลำกรีฑำ - ครูที่ปรึกษำ 

- ทีมงำน to be number one 
08.00 – 08.30   น. อธิบำยรับเข็ม,สำธิตกำรรับเข็ม หน้ำศำลำกรีฑำ - นำงสำวกิตติยำ    ต้นกลั่น 

- นำงสำวสุภำพร    สีนวล 
- ทีมงำน to be number one 

0๘.๓๐ – 0๙.3๐   น. รับเข็นหน้ำอนุสำวรีย์พ่อขุน หน้ำลำนพ่อขุน - นำยอภิสิทธิ์    มิ่งกลิ่น (ม.1) 
- ทีมงำน to be number one 

0๙.30 – 10.00   น. แนะน ำผู้บริหำร/ผู้อ ำนวยกำรกล่ำว
เปิดกิจกรรมให้โอวำสและ(แนะน ำ
ครูที่ปรึกษำ) 

หอประชุม  ๓๒ - คณะผู้บริหำร 
- ครูที่ปรึกษำ 

10.00 – 10.30   น. กำรใช้ศูนย์อำหำร 
มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
และสำธิต 

หอประชุม  ๓๒ - นำงสำวกิตติยำ    ต้นกลั่น 
- นำงสำวสุภำพร    สีนวล 
- ครูที่ปรึกษำ 
- ทีมงำน to be number one 

10.30 – 10.45   น. รับประทำนอำหำรว่ำง หอประชุม  ๓๒ -  ครูที่ปรึกษำ 
10.45 - ๑๑.3๐   น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ศูนย์อำหำร -  ครูที่ปรึกษำ 

- ทีมงำน to be number one 
11.30 - ๑2.๓๐  น. ชมวีดีทัศน์โรงเรียน +หัดร้องเพลง

โรงเรียน (แนะน ำครูที่ปรึกษำ) 
หอประชุม  ๓๒ - ครูที่ปรึกษำ 

- ทีมงำน to be number one 
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เวลา กิจกรรม สถานที่ วิทยากร 
12.30 – 13.15  น. เดินดูอำคำร บริเวณโรงเรียน - ครูที่ปรึกษำ 

- ทีมงำน to be number one 
13.15 - 13.30 น รับประทำนอำหำรว่ำง เวทีศักยภำพ - ครูที่ปรึกษำ 

- ทีมงำน to be number one 
13.30 – 15.00  น. ให้ควำมรู้  และสิทธิประโยชน์ 

ที่นักเรียนได้รับ 
1.ระเบียบวินัยนักเรียน 
2.กำรใช้ห้องสมุด 
3.สมุดรำยรับรำยจ่ำย และ 
กำรใช้บริกำรและฝำกเงิน 
“ธนำคำร โรงเรียน” 
4. งำนประกัน “ชีวิต” 
5. กิจกรรมชุมนุม 
6. งำนอนำมัยโรงเรียน 
7. กำรเรียนแบบออนไลน์/web 
ร.ร. 
 

หอประชุม  ๓๒ ๑. นำยเฉลิมพล ทองจุ้ย/ 
    นำยสมชำย  ดวงเนตร  ดวงเนตร  ทองจุ้ย  ทองจุ้ย 
๒. นำงสำวณิชภัสร์    สมปู่ มูลดี 
3. นำงสำวปั้นหยำ     สุขโรจน์บัณฑิตย์ 
4. นำงภัสติ์ทิพำ        ยนต์นยิม 
5. นำยยุทธ์สพร        รักสิงห์ 
6. นำงสำวนิพพิชฌำน์  นำคทรัพย์ 
7. นำยวิษณุ    อ้นบำงเขน 

15.00 – 15.30 น. พบครูประจ ำชั้น หอประชุม  ๓๒ ครูที่ปรึกษำ 
    

๙.2  ก ำหนดกำรระดับชั้น ม.4  ( วันที่ 18 พฤษภำคม  ๒๕๖5) 
 

เวลา กิจกรรม สถานที่ วิทยากร 
0๗.๓๐ – 0๘.0๐   น. ลงทะเบียน , เคำรพธงชำติ หน้ำศำลำกรีฑำ - ครูที่ปรึกษำ 

- ทีมงำน to be number one 
08.00 – 08.30   น. อธิบำยรับเข็ม,สำธิตกำรรับเข็ม หน้ำศำลำกรีฑำ - นำงสำวกิตติยำ    ต้นกลั่น 

- นำงสำวสุภำพร    สีนวล 
- ทีมงำน to be number one 

0๘.๓๐ – 0๙.3๐   น. รับเข็นหน้ำอนุสำวรีย์พ่อขุน หน้ำลำนพ่อขุน - นำยอนิรุทธิ์  พุ่มอ่อน (ม.4) 
- ทีมงำน to be number one 

0๙.30 – 10.00   น. แนะน ำผู้บริหำร/ผู้อ ำนวยกำรกล่ำว
เปิดกิจกรรมให้โอวำสและ(แนะน ำครู
ที่ปรึกษำ) 

หอประชุม  ๓๒ - คณะผู้บริหำร 
- ครูที่ปรกึษำ 

10.00 – 10.30   น. กำรใช้ศูนย์อำหำร 
มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
และสำธิต 

หอประชุม  ๓๒ - นำงสำวสุภำพร    สีนวล 
- ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด 
- ครูที่ปรึกษำ 
- ทีมงำน to be number one 
 

10.30 – 10.45   น. รับประทำนอำหำรว่ำง หอประชุม  ๓๒ -  ครูที่ปรึกษำ 
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เวลา กิจกรรม สถานที่ วิทยากร 
10.45 - ๑๑.3๐   น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ศูนย์อำหำร -  ครูที่ปรึกษำ 

- ทีมงำน to be number one 
11.30 - ๑2.๓๐  น. ชมวีดีทัศน์โรงเรียน +หัดร้องเพลง

โรงเรียน (แนะน ำครูที่ปรึกษำ) 
หอประชุม  ๓๒ - ครูที่ปรึกษำ 

- ทีมงำน to be number one 
12.30 – 14.30  น. ให้ควำมรู้  และสิทธิประโยชน์ 

ที่นักเรียนได้รับ 
1.ระเบียบวินัยนักเรียน 
2.กำรใช้ห้องสมุด 
3.สมุดรำยรับรำยจ่ำย และ 
กำรใช้บริกำรและฝำกเงิน 
“ธนำคำร โรงเรียน” 
4. งำนประกัน “ชีวิต” 
5. กิจกรรมชุมนุม 
6. งำนอนำมัยโรงเรียน 
7. กยศ. 
8.งำนนักศึกษำวิชำทหำร 
9. กำรเรียนแบบออนไลน์/web ร.ร. 
 

หอประชุม  ๓๒ ๑. นำยเฉลิมพล ทองจุ้ย/ 
    นำยสมชำย  ดวงเนตร  ดวงเนตร  ทองจุ้ย  ทองจุ้ย 
๒. นำงสำวณิชภัสร์    สมปู่ มูลดี 
3. นำงสำวปั้นหยำ     สุขโรจน์บัณฑิตย์ 
4. นำงภัสติ์ทิพำ        ยนต์นยิม 
5. นำยยุทธ์สพร        รักสิงห์ 
6. นำงสำวนิพพิชฌำน์  นำคทรัพย์ 
7. นำยสว่ำง    จันทร์เจำะ 
8. นำยทวีพงศ์    รอดสิน/ 
     ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด 
9. นำยวิษณุ    อ้นบำงเขน 

14.30-14.45 น รับประทำนอำหำรว่ำง หอประชุม  ๓๒ - ครูที่ปรึกษำ 
- ทีมงำน to be number one 

14.45 – 15.30 น. พบครูประจ ำชั้น หอประชุม  ๓๒ ครูที่ปรึกษำ 
 

 13.  คณะกรรมการบันทึกภาพ  มีหน้ำที่ บันทึกภำพภำยในงำนตลอดกำรจัดงำน  กรรมกำร
ประกอบด้วย 
  1.  นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำงสำวอัญญำรัตน์ ค ำก้อน   กรรมกำร 
  3.  นำงสำวสิรินุช เข็มคง   กรรมกำร 
  4.  นำยสุริยะ  ปำณะดิษ  กรรมกำร 
  5.  นำยปฎิฬ  นำคทอง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

๑4. คณะกรรมการประเมินผลโครงการ  มีหน้ำที่  สังเกต  ติดตำม  ประเมินผล  จัดท ำรูปเล่ม  กำรจัด
กิจกรรมอบรมปรับสภำพนักเรียนใหม่ไว้เป็นข้อมูลพัฒนำต่อไป  ประกอบด้วย 
  ๑.  นำงดวงพร  มำกล้ ำ   หัวหน้ำ 
  2.  นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   ทีมงำน 
  3.  นำงสำวปกำยดำว แผลงฤทธิ์  ทีมงำน 
  5.  นำยอนิรุทธ์    พุ่มอ่อน                      ทีมงำน 
    



 ๙ 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  2  พฤษภำคม  ๒๕๖5 
  
 

(นำยมนตรี   คงเจริญ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

 


