คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ๒๓/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตลาดนัดหลักสูตร ม.๓
……………………………………………………..………………..
ด้วยโรงเรีย นวชิรธรรมสาธิต กำหนดจัด โครงการ พัฒ นาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม
ตลาดนัดหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาต่างๆ ใน
หลักสูตร และสถาบันการศึกษาที่สนใจ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการวางแผน และพร้อมในตัดสินใจเลือก
แนวทางการศึกษาต่อในวันศุกร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๔๐-๑๔.๒๐ น. ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้การ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ
นายสันติพงศ์
ชินประดิษฐ
ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
กรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
นายปวิช
เรืองวรัชกุล
กรรมการ
นางสาวจรรยา
ศรีแจม
กรรมการ
นางสาวนฤมล
รับสง
กรรมการ
นายจักรกฤษณ
แกวลำหัด
กรรมการ
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ อำนวยการ วางแผน ให้การดำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
ประธานกรรมการ
นางอาภาภรณ์
อริวัน
กรรมการ
นางจันทร์เพ็ญ
จันทร์ทอง
กรรมการ
นางสาววิมล
อภิเมธีกุล
กรรมการ
นายศราวุธ
คารมหวาน
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวธนิดา
ไชยสุนทรกิตติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ วางแผน ดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อย

๒

๒.๑ คณะกรรมการดำเนินงานระดับชั้น ม.๓
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
นางสาวพรวลี
สุขสอาด
นางสาวธนิดา
ไชยสุนทรกิตติ
นางสาวจันทรา
ตระกูลเศรษฐศิริ
ระดับชั้น

หัวหน้าระดับ
รองหัวหน้าระดับฝ่ายวิชาการ
รองหัวหน้าระดับฝ่ายปกครอง
รองหัวหน้าระดับฝ่ายทั่วไป

ชื่อครูที่ปรึกษา

ชื่อครูที่ปรึกษา

ม.๓/๑

นางสาวเยาวรัตนา

พรรษา

-

ม.๓/๒

นางสาววราลี

สินธุวา

-

ม.๓/๓

นางสาวศศิตา

อยู่ยืน

-

ม.๓/๔
ม.๓/๕
ม.๓/๖

นางสาวทิพวรรณ
นางสาวอโนชา
นางสาวณัฏฐณิชา

โล่กิตติธรกุล
โปซิว
โมสันเทียะ

นายสุชาติ

รัตนเมธากูร

ม.๓/๗

นางธัญญา

สติภา

นางสาวจันทรา

ตระกูลเศรษฐศิริ

ม.๓/๘

นางสาวสรินนา

หมอนสุภาพ

นางอรอนงค์

ชาญรอบ

ม.๓/๙

นางสาวประภาศิริ

อุทัยศรี

นางสาวธนิดา

ไชยสุนทรกิตติ

ม.๓/๑๐

นางสาวอรวรรณ

ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล

ม.๓/๑๑
ม.๓/๑๒

นางสาวกุลยา
นางสาวพรวลี

พันธุ์ภัครินทร์
บูรพางกูร
สุขสอาด

ชูกะวิโรจน์
สาระจันทร์

ม.๓/๑๓

นายทศพร

นายกิติศักดิ์

ม.๓/๑๔

นายสุริยา

โอภาโส
ทรัพย์เฮง

นายเพชร
นางสาวสุธิดา

โฉมวิไล
ด่านซ้าย

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสดในรูปแบบ On-site และ On-line ภายในชั้นเรียนให้
เรียบร้อย
๒. จัดเตรียมข้อมมูล เพื่อบริการแก่นักเรียนและผู้ปกครองในที่ปรึกษาในการยื่นความประสงค์
เข้าศึกษาต่อม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการศึกษาต่อแก่นักเรียนและผู้ปกครองในที่ปรึกษา
๓. กรรมการจัดทำวิดีโอแนะนำแผนการเรียน
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
นายศราวุธ
คารมหวาน
นายจักรกฤษณ์
ชัยปราโมทย์
นางสาวทิพวรรณ
โล่กิตติธรกุล
นางสาวเกศินี
จันทร์ครบ
นางสาวณิชานันทน์
ศรีโพธิ์อ่อน
นางสาวปิยวรรณ
ทิฆัจฉา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา
หัวหน้างานรับสมัครนักเรียน
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ ICT, AI
กรรมการห้องเรียนพิเศษ ICT

๓

นางสาวอริษา
นางสาววชิราภรณ์
นางสาวอนุสรา

กรรมการห้องเรียนพิเศษ ICT
หัวหน้าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หัวหน้าแผนการเรียนวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์
นางปัทมา
รัตนจำนงค์
หัวหน้าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คอมพิวเตอร์
นางสาวจินต์จุฑา
เกษร
หัวหน้าแผนการเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารธุรกิจ
นางสาวนฤมล
รับส่ง
หัวหน้าแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
นางสาวกมลลักษณ์
สร้อยเงิน
หัวหน้าแผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาฝรั่งเศส
นางสาวปรารถนา
รุ่งเรือง
หัวหน้าแผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาเกาหลี
นางสาวญาณิศา
ชาญกิจกรรณ์
หัวหน้าแผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาญี่ปุ่น
นายชนินทร์
บัวแจ้ง
หัวหน้าแผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาจีน
นายอรรถพล
ยตะโคตร
หัวหน้าแผนการเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์
นางสาวเมทิตา
ชัยมา
หัวหน้าแผนการเรียนนิเทศศาสตร์-ศิลปกรรมศาสตร์
นายนิธิภัทร์
สร้อยเชื้อดี
หัวหน้าแผนการเรียนคหกรรมศาสตร์
นายเสถียร
บุญมหาสิทธิ์
งานโสตทัศนศึกษา
นายปวิตร
สมนึก
งานโสตทัศนศึกษา
นายสิทธิชัย
มาโนชญ์กุล
งานโสตทัศนศึกษา
นายวัชระ
เต๋งเจริญสุข
งานโสตทัศนศึกษา
นายกำพล
จางจะ
งานโสตทัศนศึกษา
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
กรรมการและเลขานุการ
นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวธนิดา
ไชยสุนทรกิตติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววิมล
อภิเมธีกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ประชุม วางแผน คณะกรรมการเพื่อจัดทำวิดีโอแนะนำแผนการเรียน
๒. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
๓. จัดทำวิดีทัศน์แนะนำแผนการเรียนในเป็นไปตามที่ประชุมวางแผนและกำหนด
๔. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นำเสนอในรูปแบบ Infographic
๔. คณะกรรมการถ่ายทอดสด
นางสาวอัญชิสา
นายจักรกฤษณ์
นายศราวุธ
นางอาภาภรณ์
นางจันทร์เพ็ญ

แช่มชื่น
สันตวงษ์
สุขสุคนธ์

เหมทานนท์
ชัยปราโมทย์
คารมหวาน
อริวัน
จันทร์ทอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๔

นางสาวธนิดา
ไชยสุนทรกิตติ
กรรมการ
นางสาววิมล
อภิเมธีกุล
กรรมการ
นางสาวลาวัลย์
คงแก้ว
กรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
กรรมการ
นายเสถียร
บุญมหาสิทธิ์
กรรมการ
นายสิทธิชัย
มาโนชญ์กุล
กรรมการ
นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมการและเลขานุการ
นายกำพล
จางจะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวัชระ
เต๋งเจริญสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามลำดับขันตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเกิดความสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
นายปวิช
เรืองวรัชกุล
ประธานกรรมการ
นายจักรกฤษณ
แกวลำหัด
รองประธานกรรมการ
นักพัฒนา
กรรมการ
นางสาวณิชชา
บุตรสีมาตร
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดเตรียม พร้อมตกแต่งสถานที่
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมให้พร้อมเพรียง
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเกิดความสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๖. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
ประธานกรรมการ
นายจักรกฤษณ์
ชัยปราโมทย์
รองประธานกรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
นายเสถียร
บุญมหาสิทธิ์
กรรมการ
นายสิทธิชัย
มาโนชญ์กุล
กรรมการ
นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมการ
นายวัชระ
เต๋งเจริญสุข
กรรมการ
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
กรรมการและเลขานุการ
นายกำพล
จางจะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องเสียงสำหรับการจัดกิจกรรมและการถ่ายทอดสดให้เรียบร้อย
เพียงพอ และพร้อมสำหรับการใช้งาน
๒. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการถ่ายทอดสดตามความเหมาะสม
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเกิดความสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๕

๗. คณะกรรมการสื่อประชาสัมพันธ์และนวัตกรรม
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
นายวรธรรม
หนูประดิษฐ์
นางสาวจีญาพัชญ์
แก้มทอง
นางสาวณิชานันทน์
ศรีโพธิ์อ่อน
วาที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย
หน้าที่ ๑. จัดทำแผ่นป้ายในการประชาสัมพันธ์
๒. ออกแบบและจัดทำแผ่นป้ายงานนิทรรศการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘. คณะกรรมการประเมินผล
นายศราวุธ
คารมหวาน
ประธานกรรมการ
นางสาวธนิดา
ไชยสุนทรกิตติ
กรรมการ
นางจันทร์เพ็ญ
จันทร์ทอง
กรรมการ
นางสาววิมิล
อภิเมธีกุล
กรรมการ
นางอาภาภรณ์
อริวัน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ดำเนินการออกแบบสำรวจความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
๒. สรุปรายงานการสำรวจความคิดเห็น และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเสนอฝ่ายบริหารทราบ
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเกิดความสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บังเกิดผลดีกับทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

๖

กำหนดการ
กิจกรรม ตลาดนัดหลักสูตร ม. 3 (รูปแบบออนไลน์)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
12.40 – 12.50 น.
12.50 - 13.50 น.

13.50 – 14.20 น.

*********************************
ครู และนักเรียนเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
- กิจกรรมแนะนำห้องเรียน
- กิจกรรมแนะแนวแผนการเรียน
- แนะนำการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565
ถาม-ตอบ ประเด็นคำถาม

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

