
 
    
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  ๒๖๙ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ (online) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กำหนดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่าง   
วันที่ ๗ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. (Online) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบรรลุวัตถุประสงค์ โดย อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดังนี้  
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด กรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่ ให้คำปรึกษา และสนับสนุนให้การดำเนินงานสำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 

นางสาวนฤมล   รับส่ง  ประธานกรรมการ 
นายวิทวัส  นิดสูงเนนิ รองประธานกรรมการ 

นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ   นายอภวิัฒน ์ บุญอ่อน  กรรมการ  
นางสาวสมฤดี เจยีรสกุลวงศ์ กรรมการ  นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมการ  
นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข ์  กรรมการ  นางอรอนงค ์ ชาญรอบ  กรรมการ  
นายนพดล คำพร  กรรมการ  นายศิรณัฏฐ ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ 
นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ์  กรรมการ  นางสาวพรวล ี สุขสอาด  กรรมการ 
นางสาวเจนจิรา  เพง็จันทร ์ กรรมการ  นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ ์ กรรมการ 
นางสาวศศิธร  เมืองมูล  กรรมการ  นางสาวชื่นกมล  คงหอม  กรรมการ 
นางสาวเกศินี   จันทร์ครบ กรรมการ  นางสาวธนิดา   ไชยสนุทรกิตต ิ กรรมการ 
นางสาววทันยา   ใจนันตา  กรรมการ  นางสาวชลิตา  บุญรักษา กรรมการ 
นายศักรินทร์  ศรีตระกูล กรรมการ 

นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตยม์ั่น  กรรมการและเลขานุการ 
นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. วางแผน ดำเนนิการ ร่วมกำหนดกิจกรรม  
๒. กำกับติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



 
๓. คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแต่ละฐาน(คณะวิทยากร) 
ฐานที่ ๑ กลุ่มบริหารทั่วไป 

นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด ประธานกรรมการ 
นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี รองประธานกรรมการ 

นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการ  นายภาคภูม ิ แก้วเย็น  กรรมการ 
น.ส.จุฑารัตน ์ เกาะหวาย กรรมการและเลขานุการ 

ฐานที่ ๒ กลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ 

นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ์ กรรมการ  นางสาววิลัยภรณ์ ปิยะวงค์  กรรมการ 
นายศักรินทร์ ศรีตระกูล กรรมการ  ว่าที่ ร.ต.หญิง กิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการ 

น.ส.ปิยวรรณ ฑิมัจฉา  กรรมการและเลขานุการ 
ฐานที่ ๓ กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

นางสาวนฤมล   รับส่ง  ประธานกรรมการ 
นายวิทวัส  นิดสูงเนนิ รองประธานกรรมการ 

นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ  นายศิรณัฏฐ ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ 
นายสาธิต          แก้วศรีทัศน์    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. วางแผนดำเนนิการจัดเตรียมการนำเสนอแต่ละกลุม่งาน    
๒. จัดทำวีดีโอนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามนโยบายของโรงเรียน        

๔. คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแต่ละระดับ(คณะวิทยากร) 
นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน   ประธานกรรมการ 
นางสาวธนาภา แซ่เล้า   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ 
นายศิรณัฏฐ ์  ภูพิเศษศักดิ์  รองหัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ฝ่ายปกครอง) 
นางสาวชื่นกมล คงหอม   รองหัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ฝ่ายวชิาการ) 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒ 
นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์  รองหัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ฝ่ายปกครอง) 
นางสาวเกศิน ี จันทร์ครบ  รองหัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ฝ่ายวชิาการ) 
นายกิติศักดิ ์  โฉมวิไล   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ 
นางสาวธนิดา ไชยสนุทรกิตต ิ  รองหัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ฝ่ายปกครอง) 
นางสาวพรวล ี สุขสอาด   รองหัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ฝ่ายวชิาการ) 
นายวิทวัส  นิดสูงเนนิ  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ 
นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร ์  รองหัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ฝ่ายปกครอง) 
นางสาววทันยา ใจนันตา   รองหัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ฝ่ายวชิาการ)  
นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕ 
นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ ์  รองหวัหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ฝ่ายปกครอง) 
นางสาวชลิตา บุญรักษา  รองหัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ฝ่ายวชิาการ)  



 
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ 
นางสาวศศิธร เมอืงมูล   รองหัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ฝ่ายปกครอง) 
นายศักรินทร ์ ศรีตระกูล  รองหัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ฝ่ายวชิาการ) 
ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 

หน้าที่   ๑. วางแผน ดำเนนิการ และจัดทำวดีีโอ   
๒. ควบคุมกำกับดูแลให้นักเรียนเข้ารับฟังการปฐมนิเทศผา่น Application True VRoom ตามตารางเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
๓. จัดเตรียมข้อมูลการตอบข้อซักถามของแต่ละระดับชั้น   
 

๔.คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
นายอรรถพล  ยตะโคตร ประธานกรรมการ 
นายนพดล  คำพร  กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน ์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  เป็นพิธีกรดำเนนิรายการตามกำหนดการ 
 
๕. คณะกรรมการจัดสวัสดิการ 

นายนพดล  คำพร  ประธานกรรมการ 
นางสาวกมลรัตน ์ ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ 
นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที่  จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน 
 
๖. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

นายจักรกฤษณ ์   ชัยปราโมทย ์ ประธานกรรมการ 
นายภาคภูม ิ แก้วเย็น  กรรมการ นายวชัระ เต๋งเจริญสุข กรรมการ  
นายกำพล จางจะ  กรรมการ 

นายสุริยา  ทรัพย์เฮง กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. เตรียมอุปกรณ์ในการจัดทำวีดโีอ ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์  

๒. บนัทึกภาพนิ่งและวิดีโอตลอดเวลาการทำกิจกรรม 
 

๗. คณะกรรมการประเมินผล 
นางสาวกมลรัตน ์ ตระกูลสถิตย์มั่น ประธานกรรมการ 
นายนพดล  คำพร  กรรมการ 
นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  จัดทำ Qr code ประเมนิความพึงพอใจและสรุปรายงานเสนอฝ่ายบริหารทราบ 
 

 



 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งตามคำสั่ง ปฏบิัติหนา้ที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
กำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัที่   ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 
 

(นายสันติพงศ์  ชนิประดษิฐ)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

กำหนดการการเข้ารับฟังปฐมนิเทศ  (Online) 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระหว่างวันที ่๗-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔   
วันที่ ระดับชั้น 

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 

 
ตารางกำหนดกิจกรรม 

เวลา รายการ หมายเหตุ 
๑๓.๓๐-๑๓.๔๕ แนะนำนักเรียนเพ่ือเตรียมตัวในการรับฟังการปฐมนิเทศ  
๑๓.๔๕-๑๔.๐๕ รับฟังการปฐมนิเทศจากผู้อำนวยการสันติพงศ์ ชินประดิษฐ  
๑๔.๐๕-๑๔.๒๕ รับฟังการปฐมนิเทศจากกลุ่มบริหารทั่วไป  
๑๔.๒๕-๑๔.๔๕ รับฟังการปฐมนิเทศจากกลุ่มบริหารวิชาการ  
๑๔.๔๕-๑๕.๐๕ รับฟังการปฐมนิเทศจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
๑๕.๐๕-๑๖.๐๐ รบัฟังการปฐมนิเทศจากงานระดับชั้น  

 
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


