
  

  
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที ่๐๙๒ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ W.T.S. Go To 
Your Genius แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔   
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 

 นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 

 นายปวิช  เรืองวรัชกุล กรรมการ 
 นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการ 
 นายจักรกฤษณ์  แก้วล าหัด กรรมการ 

นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ให้ค าแนะน าดูแลประสานงานอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง  รองประธานกรรมการ 

นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ  
นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ 
นายชนเมธี  ศรีษะเทือน  กรรมการ  นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ    กรรมการ  

นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ นางสาวอุษณีษ์  อ่อนแท้  กรรมการ  
นางปัทมา  รัตนจ านงค์ กรรมการ นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ  
นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข์  กรรมการ 
นายนพดล        ค าพร  กรรมการ นายสุชาติ  รัตนเมธากูร  กรรมการ 

นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์  กรรมการ 
นางอาภาภรณ์  อริวัน   กรรมการ นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 
นางสาวจิราพร  เวียงชนก  กรรมการ นางสาวโสภิดา  ไชยวรรณ  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง  กรรมการ นางสาวสีวลี       ยืนยาว  กรรมการ 
นางสาวศยามล ดีวิลัย  กรรมการ นางสาวโสภา สุขนิคม  กรรมการ 



ครูที่ปรึกษา ม.๑ ม.๔ ทุกท่าน   
นายธนาภา  แซ่เล้า  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอริสา  แช่มชื่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. ประชุมปรึกษา หารือวางแผนด าเนินงาน ก าหนดบุคคลรับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ 
๒. แก้ไขปัญหาให้ค าแนะน า และติดตามการด าเนินงาน ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
๓. ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบตลอดการร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และตกแต่งเวที 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
นักพัฒนาทุกคน    กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์   แก้วล าหัด กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ จัดที่นั่งส าหรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 

๔. คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว และดูแลควำมเรียบร้อย 
นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง  รองประธานกรรมการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ระดับชั้น ที่ปรึกษาคนที่ ๑ ที่ปรึกษาคนที่ ๒ 
ม.1/1 นางสาวเยาวรัตนา   พรรษา - 
ม.1/2 นางสาวชื่นกมล   คงหอม นางนวรัตน์   นาคะเสนีย์กุล 
ม.1/3 นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ - 
ม.1/4 นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข์ นางสาวอัยนา              สระแก้ว 
ม.1/5 นายอติวรรตน์   พันธุวงศ์ นายสมจิตร์   แพทย์รัตน์ 
ม.1/6 นางสาวสุธิดา   ด่านซ้าย นายเสถียร   บุญมหาสิทธิ์ 
ม.1/7 นางสาวอริสา   แช่มชื่น นางทัศนีย์   วงค์เขียว 
ม.1/8 นายศิรวิชญ์   ประยูรวิวัฒน์ นายศุภชัย  นัคราจารย์ 
ม.1/9 นางสาวอลิษา   ไชยรินทร์ นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด 

ม.1/10 นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์ นายพุทธิพงศ์   ฉันทศิริเวทย์ 
ม.1/11 นางสาวอรัญญา   จุลกระเศียร นายสุชาติ   รัตนเมธากูร 
ม.1/12 นางสาวศิริมา   บุญสวัสดิ์ นางอาภาภรณ์   อริวัน 
ม.1/13 นางสาวจิตรลดา   อินทรขุนทศ - 
ม.1/14 นางสาวปรัชญา   การรักษา นางสาวศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ระดับชั้น ที่ปรึกษาคนที่ ๑ ที่ปรึกษาคนที่ ๒ 
ม.4/1 นางสาววิไลวรรณ  เบอร์ดี นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท์ 
ม.4/2 นางสาววราลี   สินธุวา นางสาวฌัชชา   ปัญญาเมา 
ม.4/3 นางสาวอนุสรา   สุขสุคนธ์ นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ ์
ม.4/4 นางปัทมา   รัตนจ านงค์ นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ 
ม.4/5 นางสาวจินต์จุฑา   เกษร นางสาวอาทิตยาภรณ์   บทนอก 
ม.4/6 นางสาววทันยา   ใจนันตา นางสาววณิชชา  เอนกวิธวิทยา 
ม.4/7 นางสาวจีญาพัชญ์   แก้มทอง นางสาวนฤมล   รับส่ง 
ม.4/8 นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน นางสาวปรารถนา   รุ่งเรือง 
ม.4/9 นางสาวญาณิศา   ชาญกิจกรรณ์ นางสาวเกษรา   ก้องศักดิ์ศรี 

ม.4/10 นายชนินทร์   บัวแจ้ง นางสาวเจนจิรา   เพ็งจันทร์ 
ม.4/11 นายอรรถพล   ยตะโคตร นางสาวโสภา   สุขนิคม 
ม.4/12 นางสาวเมทิตา   ชัยมา นางสาวธีราอร   วงษ์ไกร 
ม.4/13 นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี นางสาวพัชรินทร์   มุ่งเงิน 

นางสาวธนาภา  แซ่เล้า  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. 
     รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. 

    ณ ลานอเนกประสงค์ 
 ๒. ดูแลความเรียบร้อย และพบนักเรียนที่ปรึกษาของตนเอง 
 ๓. สรุปยอดนักเรียนที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกิจกรรม 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
นางสาวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย  กรรมการ   
นางอรอนงค์  ชาญรอบ กรรมการ 
นางสาวอุษณีษ์  อ่อนแท้  กรรมการ  
นางสุทธิวรรณ  เมธาเมลือง  กรรมการ 
นายวิทวัส  นิดสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวศิริมา   บุญสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ  
นายนิธิภัทร   สร้อยเชื้อดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. รับรองอาหาร และอาหารว่าง แก่คณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และสภานักเรียน 
 ๒. บริการเครื่องดื่มให้คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน และสภานักเรียน 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน  กรรมการ  
นางสาวญาณิศา   ชาญกิจกรรณ์  กรรมการ  
นางสาวพรวลี   สุขสอาด  กรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวกุลยา   บูรพางกูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. คัดกรองผล ATK ของนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน 



 ๒. ก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกรและพิธีกำร 
   นางสาวลาวัลย์    คงแก้ว  ประธานกรรมการ 

นายชนินทร์  บัวแจ้ง  กรรมการ  
นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ กรรมการ 

   นางสาวเมทิตา  ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 
   นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้ำที ่ ด าเนินพิธีการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนฐานตลอดกิจกรรม 

๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
   นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
   นางอรอนงค์  ชาญรอบ กรรมการ 
   นางทัศนีย์   วงค์เขียว  กรรมการและเลขานุการ 
   นายวิทวัส  นิดสูงเนิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มบริหารงบประมาณ เพ่ือเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 ๒. จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ     

   นายสุริยา  ทรัพย์เฮง ประธานกรรมการ 
นายปวิตร สมนึก  กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข กรรมการ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ  
   นายก าพล  จางจะ  กรรมการและเลขานุการ 
   นายภาคภูมิ  แก้วเย็น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 ๒. จัดระบบแสง เสียง ดนตรีประกอบในวันที่มีกิจกรรม 
 ๓. เผยแพร่ภาพกิจกรรมในเว็บไซต์โรงเรียน 
 ๔. จัดท าข้อความแสดงบนจอ LED บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ ดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
W.T.S. Go To Your Genius 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
W.T.S. Go To Your Genius 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 



๑๐.  คณะวิทยำกร 
นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 

  นางสาวนฤมล  รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
๑๐.๑ คณะวิทยำกรช่วงเช้ำ 

 
 ๑๐.๒ คณะวิทยำกรประจ ำฐำน 

ฐำนที่ ชื่อฐำน ครูวิทยำกรประจ ำฐำน 
W.T.S. Go To 
Your Genius 

สถำนที ่

๑ 
ความปลอดภัย 
และห่างไกลยาเสพติด และ
เพศวิถีเรื่องใกล้ตัวที่ห้ามข้าม 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
นายชิษณุ         หนูแดง 
นายชวนัส         แก้วพรม 
นางสาวเยาวรัตนา      พรรษา 
นางสาวชื่นกมล          คงหอม 
นางนวรัตน์               นาคะเสนีย์กุล G๒. 

Gentleness  
คนดีมีคุณธรรม 

บริเวณลานหลังกลุ่ม
สาระฯสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
นายชิษณุ         หนูแดง 
นายชวนัส         แก้วพรม 
นางสาววิไลวรรณ       เบอรด์ ี
นางสาวอัญชิสา         เหมทานนท์ 
นางสาววราลี            สินธวุา 
นางสาวฌัชชา           ปัญญาเมา 

๒ ยิ้มง่าย ไหว้งาม 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
นายสาธิต        แก้วศรีทัศน์ 
นางสาววิมล             อภิเมธีกุล 
นายนักขตฤกษ์          ภู่ระหงษ์ 
นายชัยวัฒน์              ผ่องสังข์ 
นายสมจิตร์               แพทย์รัตน์ 

G๒. 
Gentleness  
คนดีมีคุณธรรม 
 
G๕. Generous 
ภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

ลานโดมอเนกประสงค์ 
(บริเวณหน้าอาคาร ๕) วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

นายสาธิต        แก้วศรีทัศน์ 
นางสาววิมล             อภิเมธีกุล 
นางสาวอนุสรา          สุขสุคนธ์ 
นางสาววชิราภรณ์       สันตวงษ ์
นางสาวจินต์จุฑา        เกษร 

หัวข้อควำมรู้ ครูวิทยำกร 
สถานทีค่วรรู้ อาคารที่จ าห้องที่เรียน นายจักรกฤษณ์   แก้วล าหัด 
คะแนนส าคัญแค่ไหน วัดผลส าคัญแค่นั้น นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา 

นางสาวสุภิดา               โลเกษ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ 

นางสาวอริสา  แช่มชื่น 
ทักษะการแก้ปัญหาชีวิต นายอรรถพล                ยตะโคตร 

นายอภิวัฒน์           บุญอ่อน 



ฐำนที่ ชื่อฐำน ครูวิทยำกรประจ ำฐำน 
W.T.S. Go To 
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สถำนที ่

๓ 
Safe school สถานศึกษา
ปลอดภัย 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
นายสัณห์         พินิจมณีรัตน์ 
นางสาวนฤมล        รับส่ง 
นายกิติศักดิ์          โฉมวิไล 
นายทศพร                 โอภาส 
นายอติวรรตน์            พันธวุงศ์ 
นางสาวสุธิดา             ด่านซ้าย 
นายเสถียร                บุญมหาสิทธิ์ 

G๒. 
Gentleness  
คนดีมีคุณธรรม 
 
G๓. 
Globalization 
ปฏิบัติได้ตาม
มาตรฐานสากล 

ลานโดมอเนกประสงค์ 
(บริเวณหน้าอาคาร ๑) 

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
นายสัณห์         พินิจมณีรัตน์ 
นางสาวนฤมล        รับส่ง 
นายกิติศักดิ์          โฉมวิไล 
นายทศพร                 โอภาส 
นางสาวอาทิตยาภรณ์    บทนอก 
นางสาววทันยา           ใจนนัตา 

๔ โรคภัยใกล้ตัว อนามัยใกล้เรา 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
นางสาวจุฑารัตน์       เกาะหวาย 
นางสาวกมลลักษณ์    สร้อยเงิน 
นายศิรวิชญ์             ประยูรวิวัฒน ์
นายศุภชัย               นัคราจารย์ 
นางสาวอลิษา              ไชยรินทร์ 

G๓. 
Globalization 
ปฏิบัติได้ตาม
มาตรฐานสากล 

ลานโดมอเนกประสงค์ 
(บริเวณหน้าอาคาร ๖) วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

นางสาวจุฑารัตน์       เกาะหวาย 
นางสาวกมลลักษณ์    สร้อยเงิน 
นางสาวจีญาพัชญ์      แก้มทอง 
นางสาวปรารถนา       รุ่งเรือง 
นางสาววณิชชา           เอนกวิธวิทยา 

๕ Who am I 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
นายศราวุธ                คารมหวาน 
นางสาวธนิดา            ไชยสนุทรกิตติ 
นางอาภาภรณ์           อริวัน 
นางจันทร์เพ็ญ            จันทร์ทอง 
นางสาวอุษณีย์          อ่อนแท้ 
นางปัทมา          รัตนจ านงค์ 
นางสาวมณทิพย์           เจรญิรอด 

G๓. 
Globalization 
ปฏิบัติได้ตาม
มาตรฐานสากล 

ลานโดมอเนกประสงค์ 
(บริเวณหน้าอาคาร ๒) 

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
นายศราวุธ                คารมหวาน 
นางสาวธนิดา            ไชยสนุทรกิตติ 
นางอาภาภรณ์           อริวัน 



ฐำนที่ ชื่อฐำน ครูวิทยำกรประจ ำฐำน 
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นางจันทร์เพ็ญ            จันทร์ทอง 
นางสาวอุษณีย์         อ่อนแท้ 
นางปัทมา         รัตนจ านงค์ 
นางสาวญาณิศา          ชาญกิจกรรณ์ 
นางสาวเกษรา            ก้องศักดิ์ศรี 

๖ กิจกรรมปลูกรักสถาบัน 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
นางสาววิไลวรรณ์       รัตนะ 
นายชนเมธี         ศรีษะเทือน 
นายศิรณัฏฐ์             ภูพิเศษศักดิ์ 
นายพุทธิพงศ์            ฉันทศิริเวทย์ 
นางสาวอรัญญา         จุลกระเศียร 
นักเรียนคณะสี 

G๕. Generous 
ภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

โรงอาหาร 
(ฝั่งห้องอาหารครู) วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

นางสาววิไลวรรณ์       รัตนะ 
นายชนเมธี         ศรีษะเทือน 
นายชนินทร์              บัวแจง้ 
นางสาวเจนจิรา          เพ็งจันทร์ 
นางสาวโสภา             สุขนิคม 
นักเรียนคณะสี 

๗ กิจกรรมผูกพันตลอดกาล 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
นางสาวกมลรัตน์        ตระกูลสถิตย์มั่น 
นายนพดล               ค าพร 
นางสาวสีวลี             ยืนยาว 
นายสุชาติ                รัตนเมธากูร 
นางสาวจิตรลดา        อินทรขุนทศ 
นางสาวปรัชญา         การรักษา 
สภานักเรียน 

G๒. 
Gentleness คน
ดีมีคุณธรรม 
 

โรงอาหาร 
(ฝั่งลานจอดรถ) วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

นางสาวกมลรัตน์        ตระกูลสถิตย์มั่น 
นายนพดล               ค าพร 
นางสาวสีวลี             ยืนยาว 
นางสาวเมทิตา          ชัยมา 
นางสาวธีราอร          วงษ์ไกร 
นางสาวพัชรินทร์       มุ่งเงิน 
สภานักเรียน 

นางสาวธนาภา  แซ่เล้า  กรรมการและเลขานุการ 
 



หน้ำที ่ อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติตนเองตามกฎระเบียบ ข้อตกลงต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในโรงเรียนได้อย่างปกติสุข 

๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจร และดูแลควำมเรียบร้อย 

นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง  รองประธานกรรมการ 

นายชวนัส  แก้วพรม  กรรมการ นายชิษณุ  หนูแดง   กรรมการ 
นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการ นายทศพร โอภาส  กรรมการ 
นางอรอนงค์  ชาญรอบ  กรรมการ นายชนเมธี  ศรีสะเทือน  กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  กรรมการ นางสาวธนาภา แซ่เล้า   กรรมการ   

นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้ำที ่ ๑. ควบคุม ดูแล จัดระเบียบและคัดกรองนักเรียนและบุคคลภายนอกก่อนเข้าสู่ภายในโรงเรียน 
 ๒. ควบคุม ดูแลและจัดระเบียบนักเรียนที่เข้ารับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 ๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
   นางสาวธนาภา  แซ่เล้า  ประธานกรรมการ 
นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ 
นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้  กรรมการ นายวิทวัส   นิดสูงเนิน กรรมการ 
   นางปัทมา  รัตนจ านงค์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. จัดท าคิวอาร์โค้ดแบบประเมินการจัดกิจกรรม 
 ๒. สรุปการประเมินผลและรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ 
 
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบ        
การปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
   สั่ง ณ วันที่  ๒๕  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

 
(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
  



ก าหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
วันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 

 
07.00 – 07.30 น. ลงทะเบียนนักเรียน คุณครูที่ปรึกษารับลงทะเบียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 
07.30 – 07.45 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2565 

เข้าแถวเตรียมความพร้อมบริเวณลานโดมอเนกประสงค์ 
07.45 – 08.00 น. ท าพิธีหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ 
08.00 – 08.30 น. พิธีเปิด 
        - ประธานจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 
        - ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดงาน 

     - แนะน าคณะผู้บริหาร หัวหน้าระดับ และคุณครูที่ปรึกษา ม.1 ม.๔ 
08.30 – 0๙.00 น. สถานทีค่วรรู้ อาคารที่จ าห้องที่เรียน 
09.00 – 09.30 น. คะแนนส าคัญแค่ไหน วัดผลส าคัญแค่นั้น 
09.30 – 10.00 น. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ 
10.00 – 10.30 น. ทักษะการแก้ปัญหาชีวิต 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 11.15 น. ฐานที่ 1 
11.15 – 11.45 น. ฐานที่ 2 
11.45 – 12.15 น. ฐานที่ 3 
12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (รับประทานอาหารกลางวันในฐาน) 
13.00 - 13.30 น. ฐานที่ 4 
13.30 – 14.00 น. ฐานที่ 5 
14.00 – 14.30 น. ฐานที่ 6 
14.30 – 15.00 น. ฐานที่ 7 
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  (รับประทานอาหารว่างในฐาน) 
15.15 – 15.30 น. นักเรียนรวมแถวบริเวณลานโดมอเนกประสงค์ 

     - พิธีปิด 
15.30 – 16.30 น. นักเรียนพบคุณครูที่ปรึกษา 
 
 
หมำยเหตุ ๑. เวลาในการท ากิจกรรมแต่ละฐาน ๒๕ นาที และเวลาในการเดินทางไปยังฐานต่อไป          

    ๕ นาท ี
๒. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
๓. นักเรียนแต่งกายชุดพละ 
๔. คุณครูแต่งกายด้วยเสื้อสีชมพู เสื้อสูทสีเขียว 

 
 



ตารางเวลาเปลี่ยนฐาน  
ห้อง 
เวลา 

ม.๑/1-2 
ม.4/1-2 

ม.๑/3-4 
ม.4/3-4 

ม.๑/5-6 
ม.4/5-6 

ม.๑/7-8 
ม.4/7-8 

ม.๑/9-10 
ม.4/9-10 

ม.๑/11-12 
ม.4/11-12 

ม.๑/13-14 
ม.4/13 

10.45 – 11.15  ฐานที่ 1 ฐานที ่2 ฐานที ่3 ฐานที ่4 ฐานที ่5 ฐานที ่6 ฐานที ่7 
11.15 – 11.45 ฐานที ่2 ฐานที ่3 ฐานที ่4 ฐานที ่5 ฐานที ่6 ฐานที ่7 ฐานที ่1 
11.45 – 12.15 ฐานที ่3 ฐานที ่4 ฐานที ่5 ฐานที ่6 ฐานที ่7 ฐานที ่1 ฐานที ่2 
12.15 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 13.30 ฐานที ่4 ฐานที ่5 ฐานที ่6 ฐานที ่7 ฐานที ่1 ฐานที ่2 ฐานที ่3 
13.30 – 14.00 ฐานที ่5 ฐานที ่6 ฐานที ่7 ฐานที ่1 ฐานที ่2 ฐานที ่3 ฐานที ่4 
14.00 – 14.30 ฐานที ่6 ฐานที ่7 ฐานที ่1 ฐานที ่2 ฐานที ่3 ฐานที ่4 ฐานที ่5 
14.30 – 15.00 ฐานที ่7 ฐานที ่1 ฐานที ่2 ฐานที ่3 ฐานที ่4 ฐานที ่5 ฐานที ่6 
14.20 – 14.30 พักรับประทานอาหารว่าง 

 
หมายเหตุ เวลาในการท ากิจกรรมแต่ละฐาน 25 นาที และ เวลาในการเดินทางไปยังฐานต่อไป 5 นาที 
             ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


