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ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 

ท่ี  19 / 2563 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีกำรศึกษำ 2563 

.................................................... 
 ด้วยโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1                         
ในวันท่ี 25 มิถุนำยน  2563 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ในวันท่ี 26 มิถุนำยน  2563  ณ ลำน 72 พรรษำฯ 
โรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมประพฤติท่ีดีงำม                 
มีควำมพร้อมท่ีจะเรียนและมีควำมรู้ เข้ำใจเกี่ยวกับประวัติและผลงำนโรงเรียน และมีควำมสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพื่อนและครู            
ท่ีปรึกษำ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำม
ในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 )                 
พ.ศ. 2553 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2546 และแก้ไข
เพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2553 แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
  1.1 นำยสันติ  มุกดำสนิท ประธำนกรรมกำร 
  1.2 นำยมำโนช    ครอบครอง รองประธำนกรรมกำร 
  1.3 นำงสำวสมปอง   พรำมเอก กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่  อ ำนวยกำรสนับสนุนและให้ค ำปรึกษำเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 
  2.1 คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน   
   2.1.1 นำยมำโนช  ครอบครอง  ประธำน 
   2.1.2 นำงสำวสมปอง พรำมเอก  รองประธำน 
   2.1.3 นำยสำยัณห์ ศรีขวัญ   กรรมกำร 
   2.1.4 นำงบุญญำรัศมิ ์ จันทคำม  กรรมกำร 
   2.1.5 นำยชัยพัฒน ์ รำญรอน  กรรมกำร 
   2.1.6 นำยค ำนวน วงศ์จันทร์  กรรมกำร  
   2.1.7 นำยศิริพงศ์ เงินบุคคล  กรรมกำร 
   2.1.8 นำงสำวรุ่งนภำ ดอนเงิน   กรรมกำร       
   2.1.9 นำงศศธร  ทองจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
   2.1.10 นำงสำวเพ็ญภัค   ใจดี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำที่ 1. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 2. ประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำร่วมกิจกรรม 
 3. เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้เรื่องกฎระเบียบ บทบำทหน้ำท่ีของนักเรียน และกำรปฏิบัติตนให้เหมำะสม 
กับกำรเป็นนักเรียน 
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  2.2 คณะกรรมกำรฝ่ำยรับรำยงำนตัว  ประกอบด้วย 
   2.2.1 นำยค ำนวน    วงศ์จันทร์ ประธำน 
   2.2.2 นำงศศธร   ทองจันทร์ รองประธำน 
   2.2.3 นำงสำวจุฑำมำศ   เงินงำม  ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/1   
   2.2.4 Ms.Varsha  Tryambak  Borse ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/1   
   2.2.5 นำงสำวลลิตำ   รสธรรม  ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/2 
   2.2.6 นำงวิบูลย์รัตน์  กรณวงศ์ ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/3 
   2.2.7 นำงสำวกุสุมำ  จันทร์แก้ว ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/3 
   2.2.8 นำงสำวลำวัลย์  เอี่ยมจ ำรัส ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/4  
   2.2.9 นำงกำนต์สิรี  มำตย์วิเศษ ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/4  
   2.2.10 นำงสำวนันท์ชรีย์ ล้ีไพโรจน์กุล ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/5   
   2.2.11 นำงชนิดำ  รื่นรมย ์  ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/6 
   2.2.12 นำงจุฑำรัตน์  เกิดทอง  ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/6 
   2.2.13 นำงสำวอภันตรี  ฉลอง  ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/7 
   2.2.14 นำงสำวสุธำรทิพย์ พู่โต๊ะยำ    ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/7 
   2.2.15 นำงฉัตรกมล  ศิริคช  ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/8 
   2.2.16 นำยสุรเดช  สอนภักดิ์  ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/8  
   2.2.17 นำงชบำ   เมืองค ำ  ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/9 
   2.2.18 นำงสำวสุปรียำ  อินองกำร ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/9  
   2.2.19 นำงศศธร  ทองจันทร์ ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/10 
   2.2.20 นำยธีรพร  เอื้อเฟื้อ  ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/10 
   2.2.21 นำงสำวแสงรวี  บุญพิทักษ์ ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1 
   2.2.22 นำงสำวกัญญ์วรำ อักษรเสือ ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1 
   2.2.23 นำยธนิต   มัชฌิมำ  ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2  
   2.2.24 นำงสำวภิรญำ  แพทย์รักษำ ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2  
   2.2.25 นำงวิลำสินี  อุดแก้ว  ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3  
   2.2.26 นำยนคร   สร้อยสน ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3 
   2.2.27 นำงสัจจำ  ช่ำงต่อ  ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4 
   2.2.28 นำยโอฬำร  พำช่ืน  ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4 
   2.2.29 นำงสำวใจภักดิ์  ไชยวัฒน ์ ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/5 
   2.2.30 นำงสำวอุบลวรรณ ประจง  ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/5 
   2.2.31 นำยค ำนวน  วงศ์จันทร์ ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/6  

2.2.32 นำงสำวนิตติกำ  ศิริยำ  ครูท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/6 
   2.2.33 นำงสำวรุ่งนภำ ดอนเงิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
   2.2.34 นำงสำวเพ็ญภัค   ใจดี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำรกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 
 2. ครูท่ีปรึกษำรับรำยงำนตัวระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ในวันท่ี 25 มิถุนำยน  2563 เวลำ 07.30 - 08.30 น. 
และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ในวันท่ี 26 มิถุนำยน  2563 เวลำ 07.30 - 08.30 น.  
 3. ครูท่ีปรึกษำต้อนรับนักเรียนบริเวณท่ีนักเรียนลอดซุ้มธงโรงเรียน 
 4. เป็นท่ีปรึกษำและช่วยเหลือนักเรียนตลอดกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 

/...2.3. คณะกรรมกำรฝ่ำย 
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  2.3 คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร  ประกอบด้วย 
   2.3.1 นำยมำโนช   ครอบครอง ประธำน 
                             2.3.2 นำยสำยัณห์   ศรีขวัญ        รองประธำน                                       
             2.3.3 นำงมัทนำ            ครอบครอง กรรมกำร 
   2.3.4 นำงสำววิลำวัลย์ เกียรติถนอมกิจ กรรมกำร 
   2.3.5 นำยชัยพัฒน์         รำญรอน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่   1. เป็นพิธีกรในกำรปฐมนิเทศตลอดงำน 
      2. อื่นๆตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  2.4 คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  ประกอบด้วย 
   2.4.1 นำยมำโนช  ครอบครอง ประธำน 
   2.4.2 นำยสำยัณห์   ศรีขวัญ  รองประธำน 
   2.4.3 นำงจันทร์ฉำย   ศรีขวัญ  กรรมกำร 
   2.4.4 นำงสำวภิรญำ   แพทย์รักษำ กรรมกำร 
   2.4.5 นำงฉัตรกมล ศิริคช  กรรมกำร 
   2.4.6 นำยชัยพัฒน ์ รำญรอน กรรมกำร 
   2.4.7 นำงสำวปัจฉิมำ ศรีค ำเวียง กรรมกำร 
   2.4.8 นำยวิศรุต   เลขกำร  กรรมกำร 
   2.4.9 นำงสำวลลิตำ รสธรรม  กรรมกำร 
   2.4.10 นำงสำวรุ่งนภำ ดอนเงิน  กรรมกำร 
   2.4.11 สมัชชำนักเรียน   กรรมกำร 
   2.4.12 นำงศศธร   ทองจันทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   2.4.13 นำงสำวเพ็ญภัค ใจดี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำที่ 1. จัดท ำค ำกล่ำวรำยงำนในพิธีเปิด  -  ปิด 
           2. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมในพิธีเปิด  -  ปิดให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 3. ประสำนงำนกับฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องให้กิจกรรมด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
          4. จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรปฐมนิเทศ 

2.5 คณะกรรมกำรฝ่ำยนันทนำกำร  ประกอบด้วย 
 ฐำนที่ 1  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 
  1. นำยคมกริช   ซ้อนบุญ  ประธำน 
  2. นำงศศธร   ทองจันทร์ รองประธำน 
  3. นำยจักรพงษ์  ท้ิงมิตรช่ัว กรรมกำร 
  4. นำงสำวอภันตรี  ฉลอง  กรรมกำร 
  5. นำงสำวปรีดำวรรณ  วิชำธิคุณ กรรมกำร 
  6. นำงบุญญำรัศมิ์  จันทคำม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่   1.  แนะน ำใหค้วำมรู้เรื่องระเบียบวินัย กำรประพฤติปฏิบัติตนในกำรเป็นนักเรียนท่ีดี 
 2.  กำรถ่ำยรูปเพื่อบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Student care solution 
 3.  อื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

 ฐำนที่  2  วิถี New  Normal  ประกอบด้วย 
  1. นำยวรพจน์  กรณวงศ์  ประธำน 

2. นำงสุขรดำ  กิติกรเศรษฐ์ รองประธำน 
/...2. นำงสำวศิริขวัญ 
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  3. นำงสำวศิริขวัญ  กรกฎ  กรรมกำร 
  4. นำงจุฑำ ประกอบกิจ  กรรมกำร 
  5. นำงวิลำสินี  อุดแก้ว  กรรมกำร 
  6. นำงสำวสุวรรณรัตน์  พระศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  1. แนะน ำให้ควำมรู้เรื่องกำรปฏิบัติตนด้ำนสุขภำพอนำมัยในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 

2. อื่น ๆ ท่ีเหมำะสม 
 ฐำนที่ 3  สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ประกอบด้วย 
  1. นำงสำวสมปอง  พรำมเอก ประธำน 
  2. นำยธนิต  มัชฉิมำ  รองประธำน 
  3. นำงบุญญำรัศมิ์  จันทคำม  กรรมกำร 
  4. นำยชัยพัฒน์  รำญรอน  กรรมกำร 
  5. นำยสำยัณห์  ศรีขวัญ  กรรมกำร 
  6. นำงสำวปัจฉิมำ  ศรีค ำเวียง กรรมกำร 
  7. นำยโอฬำร  พำช่ืน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  1. แสดงดนตรีต้ำนส่ิงเสพติด 
2. รณรงค์ให้ควำมรู้ ข้อคิดเกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของส่ิงเสพติด 
3. อื่นๆท่ีเหมำะสม 

   ฐำนที่ 4  (ส ำหรับนักเรียน ม.1) พำทัวร์รั้วกฤษณำ  ประกอบด้วย 
1. นำงวิบูลย์รัตน์  กรณวงศ์ ประธำน 

  2. นำยชัยพัฒน์  รำญรอน  รองประธำน 
  3. นำยอเนก  จิณำรักษ์   กรรมกำร 
  4. นำงสำวสรำลี งำมดี  กรรมกำร 
  5. นำงปฏิมำ  บุญล้อม  กรรมกำร 
  6. นำงอรวรรณ  นธีนำม  กรรมกำร 
  7. สมัชชำนักเรียน  กรรมกำร 
  8. นำงสำวจุฑำมำศ  เงินงำม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  1. แนะน ำทีมสมัชชำนักเรียน 
 2. แนะน ำอำคำรเรียน และน ำนักเรียนชมโรงเรียนเพื่อรู้จักห้องเรียนของแต่ละกลุ่มสำระฯ 
 3. อื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

ฐำนที่ 4  (ส ำหรับนักเรียน ม.4) ระเบียบวินัย  ประกอบด้วย 
    1. นำยมำโนช  ครอบครอง ประธำน 
    2. นำยค ำนวน  วงศ์จันทร์  รองประธำน 
    3. นำยศิริพงศ์  เงินบุคคล  กรรมกำร 
    4. นำยภำณุพงศ์  ลำภเกิน กรรมกำร 
    5. นำยนิกร  คงอินทร์  กรรมกำร  

6. นำงสำวอภิญญำ  บุตรพรม กรรมกำร 
    7. นำยสรำยุทธ  อินทะศรี กรรมกำร 

8. นำงสำวสุภัทร์ธิดำ  ปักษำ กรรมกำร 
9. นำยอุเทน  บ ำรุงนำ  กรรมกำร 

/...8. นำยนัฐพล 
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    10. นำยนัฐพล  บุญสละ  กรรมกำร  
    11.นำยสมนึก  โสมล  กรรมกำร    
    12. นำยชลิต  เสนำะสันต์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่  1. แนะน ำให้ควำมรู้เรื่องระเบียบวินัย กำรประพฤติปฏิบัติตนในกำรเป็นนักเรียนท่ีดี 
 2. คัดกรองนักเรียนเบ้ืองต้นเช่น กำรเจำะส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย กำรสัก เป็นต้น 
 3. อื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
  2.6 คณะกรรมกำรฝ่ำยนันทนำกำร  ประกอบด้วย 
   2.6.1 นำงวิบูลย์รัตน์ กรณวงศ์ ประธำน 
   2.6.2 นำยชัยพัฒน ์ รำญรอน รองประธำน 
   2.6.3 นำยสำยัณห์   ศรีขวัญ  กรรมกำร 
   2.6.4 นำยกฤษฎำ   นำหมื่น  กรรมกำร 
   2.6.5 นำยนัฐพล  บุญสละ  กรรมกำร   
   2.6.6 นำยอุเทน  บ ำรุงนำ  กรรมกำร 
   2.6.7 นำยวิศรุต   เลขกำร  กรรมกำร 
   2.6.8 นำยโอฬำร  พำช่ืน  กรรมกำร 
   2.6.9 นำยสรำยุทธ อินทะศรี กรรมกำร 
   2.6.10 นำงสำวอภิญญำ บุตรพรม กรรมกำร 
   2.6.11 นำงสำวสุภัทร์ธิดำ ปักษำ  กรรมกำร 
   2.6.12 นำยวรุฒ  บุญประเสริฐ กรรมกำร 
   2.6.13 นำงสำวจุฑำมำศ  เงินงำม  กรรมกำร 
   2.6.14 สมัชชำนักเรียน   กรรมกำร 
   2.6.15 นำงสำวปัจฉิมำ ศรีค ำเวียง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่ 1. วำงแผนและด ำเนินกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำร 
 2. แนะน ำนักเรียนให้รู้จักโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
  -  ประวัติควำมเป็นมำ  สภำพปัจจุบัน  บุคลำกรและผลงำนเด่นของโรงเรียน 
  -  อำคำรสถำนท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร  ห้องส ำนักงำนต่ำงๆ 
 3. จัดกิจกรรมรับน้อง โดยสมัชชำนักเรียน 
 4. จัดท ำป้ำยช่ือประจ ำตัว   
 5. อื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  2.7 คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมสถำนที่  ประกอบด้วย  
   2.7.1 นำยวรพจน์   กรณวงศ์ ประธำน 
   2.7.2 นำยธนิต  มัชฌิมำ  รองประธำน 
   2.7.3 นำยสุรเดช  สอนภักดิ์ กรรมกำร     
   2.7.4 นำงสำวกัญญ์วรำ  อักษรเสือ กรรมกำร 
   2.7.5 นำงสำวเพลินจิตร นำบุญ  กรรมกำร 
   2.7.6 นำยอุเทน  บ ำรุงนำ  กรรมกำร 
   2.7.7 นำงสำวสุวรรณรัตน์ พระศร ี กรรมกำร 
   2.7.8 นำยวชิรวิชญ์  แสนธิ  กรรมกำร   
   2.7.9 นักกำรภำรโรงและแม่บ้ำน  กรรมกำร 

2.7.10 นำยศิริพงศ์ เงินบุคคล  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
/...หน้ำที ่
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หน้ำที่  จัดเตรียมสถำนท่ีและป้ำยต่ำงๆ ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติกิจกรรมให้เรียบร้อย สวยงำม ณ ลำน 72 พรรษำ 
  2.8 คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และแสง เสียง บันทึกภำพและจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ 
ประกอบด้วย 
   2.8.1 นำยคมกริช  ซ้อนบุญ  ประธำน 
   2.8.2 นำยจักรพงษ ์ ท้ิงมิตรช่ัว รองประธำน 
   2.8.3 นำยนคร  สร้อยสน กรรมกำร 
   2.8.4 นำยวชิรวิชญ์   แสนธิ  กรรมกำร 
   2.8.5 นำงสำวสำวิตรี  บุญเรือน กรรมกำร 
   2.8.6 นำงสำวเพ็ญภัค ใจดี  กรรมกำร 
   2.8.7 นำงสำวปรีดำวรรณ วิชำธิคุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่  1. จัดเตรียมข้อมูลกำรประชำสัมพันธ์  กำรจัดกิจกรรมทำงเว็บไซด์  หรือช่องทำงอื่นๆ  
          2. จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศณูปกรณ์  ควบคุมระบบแสง  เสียง  และบันทึกภำพกิจกรรม 
          3. ดูแลรักษำเวลำในกำรจัดกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้โดยให้เวลำในกำรท ำกิจกรรมฐำนละ 1 ช่ัวโมง 
 4. อื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   
  2.9 คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประกอบด้วย 
   2.9.1 นำงสำวใจภักดิ์   ไชยวัฒน ์ ประธำน 
   2.9.2 นำงชนิดำ  รื่นรมย ์  รองประธำน 
   2.9.3 นำงสำวนันทพร บุญประถม กรรมกำร 
   2.9.4 นำงสำวรัตติยำ   จันทคำม กรรมกำร 
   2.9.5 นำงสำวอมรรัตน ์ ศิริเจริญ  กรรมกำร 
   2.9.6 นำงศิรัญญำ  วงษ์ซิ้ม  กรรมกำร  
   2.9.7 นำงสำวชลธิชำ กุณฑลบุตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่ 1. จัดเตรียมอำหำรและเครื่องด่ืมให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 จ ำนวน 290 คน  
ในวันท่ี 25 มิถุนำยน 2562 และระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 จ ำนวน 230 คน ในวันท่ี 26 มิถุนำยน 2562 
 2. จัดเตรียมอำหำรให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและสมัชชำนักเรียน วันท่ี 25 และ 26 มิถุนำยน 2562 
  2.10 คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน  ประกอบด้วย   
   2.10.1 นำงศศธร  ทองจันทร์ ประธำน 
   2.10.2 นำงชบำ  เมืองค ำ  รองประธำน 
   2.10.3 นำงสำวรัตติยำ   จันทคำม กรรมกำร 
   2.10.4 นำงชนิดำ รื่นรมย ์  กรรมกำร 
   2.10.5 นำงสำวนันทพร บุญประถม กรรมกำร 
   2.10.6 นำงสำวชลธิชำ   กุณฑลบุตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่ 1. ท ำบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำยตลอดกิจกรรม 
 2. จัดซื้อ - จัดหำวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินกิจกรรม 
            2.11  คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
   2.11.1 นำยค ำนวน    วงศ์จันทร์ ประธำน 
   2.11.2 นำยศิริพงศ์ เงินบุคคล รองประธำน 
   2.11.3 นำงสำวอภิญญำ บุตรพรหม กรรมกำร 
 

/...2.11.4 นำงสำวสุภัทร์ธิดำ 
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   2.11.4 นำงสำวสุภัทร์ธิดำ  ปักษำ  กรรมกำร 
   2.11.5 นำยชลิต  เสนำะสันต์ กรรมกำร 
   2.11.6 นำยสมนึก   โสมล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่ 1. จัดระบบจรำจรและควำมปลอดภัย 
 2. ดูแลควำมเรียบร้อยท่ัวๆ ไป 
 3. อื่นๆตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
     2.12  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฐมพยำบำล  ประกอบด้วย 
   2.12.1 นำงสุขรดำ   กิตติกรเศรษฐ์ ประธำน 
   2.12.2 นำงจุฑำ  ประกอบกิจ รองประธำน 
   2.12.3 นำงสำวสุวรรณรัตน์  พระศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่ 1. ปฐมพยำบำล  ดูแลนักเรียนท่ีเจ็บป่วย  หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่ำงปฏิบัติกิจกรรม 
 2. ส ำรวจสุขภำพอนำมัย  ค้นหำนักเรียนไม่สมบูรณ์  ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
  2.13 คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและรำยงำนผล  ประกอบด้วย    
   2.13.1 นำงศศธร  ทองจันทร์  ประธำน 
   2.13.2 นำงกำนต์สิรี มำตย์วิเศษ รองประธำน 
   2.13.3 นำงสำวสุปรียำ อินองกำร กรรมกำร 
   2.13.4 นำงสำวปรีดำวรรณ  วิชำธิคุณ กรรมกำร  
   2.13.5 นำงจุฑำรัตน์ เกิดทอง  กรรมกำร 
   2.13.6 นำงสำวกุสุมำ จันทร์แก้ว กรรมกำร 
   2.13.7 นำงสำวรุ่งนภำ ดอนเงิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   2.13.8 นำงสำวเพ็ญภัค ใจดี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำที่ 1. จัดท ำแบบสอบถำมและแบบประเมินผล 
 2. จัดท ำรูปเล่ม  สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรรับมอบตัวนักเรียนและประชุมเครือข่ำยผู้ปกครอง 
 เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรท่ัวไปและของโรงเรียนพรอ้มท้ังรำยงำนต่อผู้บริหำรทรำบ      
ขอให้กรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ เสียสละและสำมัคคี เพื่อให้
กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

  ส่ัง ณ วันท่ี 19 เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2563 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( นำยสันติ  มุกดำสนิท ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
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ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม ปฐมนเิทศนกัเรียน  
ชั้นมัธยมศกึษำปทีี่ 1 วันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2563   

ณ ลำน 72 พรรษำมหำรำชินี   โรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
--------------------------------------------------- 

 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียนรับรำยงำนตัว นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษำปีท่ี  1 
- ณ  ลำน 72 พรรษำ  - ฝ่ำยรับรำยงำนตัว (ครูท่ีปรึกษำ) 

- ประชำสัมพันธ์ 
08.30 – 09.30 น. 
 
 
 
 
 
 

-  กล่ำวรำยงำน 
-  พิธีเปิด  
-  ท่ำนผู้อ ำนวยกำรกล่ำวต้อนรับ 
   และให้โอวำท 
-  พิธีกรแนะน ำหัวหน้ำระดับช้ัน ,  
ครูท่ีปรึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  
- แบ่งนักเรียนเข้ำฐำน 4 ฐำน 

- ณ  ลำน 72 พรรษำฯ 
 
 
 

- ฝ่ำยพิธีกร 
- กลุ่มบริหำรท่ัวไป 
- ครูท่ีปรึกษำ 
- สมัชชำนักเรียน 

09.30 – 10.30 น. นักเรียนชั้น ม.1 เข้ำฐำน ดังนี ้
09.30 – 10.30 น. 
 

- ฐำนที่ 1  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/
Student care solution 
 

 ใต้อำคำรข้ำงห้อง
ดนตรี ไปถ่ำยรูปห้อง
กฤษณำ 

- คณะกรรมกำรตำมค ำส่ัง 
- สมัชชำ 

10.30 – 10.45 น. พักเบรค - ประจ ำฐำน - คณะกรรมกำรตำมค ำส่ัง 
- สมัชชำ 

10.45 – 11.45 น. 
 

- ฐำนที่  2  วิถี New  Normal 
 
 

- ณ ลำน 72 พรรษำฯ - คณะกรรมกำรตำมค ำส่ัง 
- สมัชชำ 

11.45 – 12.45 น. 
 

พักกลำงวัน - โรงอำหำร - คณะกรรมกำรตำมค ำส่ัง 
- สมัชชำ 

12.45 – 13.00 น. - พร้อมกันท่ีลำน 72 พรรษำฯ - ณ ลำน 72 พรรษำฯ  
13.00 – 14.00 น. - ฐำนที่ 3  สถำนศึกษำสีขำวปลอด                

ยำเสพติดและอบำยมุข 
- ศูนย์เทคโนโลยีเกษม
รัตนำกร 

- คณะกรรมกำรตำมค ำส่ัง 
- สมัชชำ 

14.00 – 14.15 น. พักเบรค - ประจ ำฐำน 
 

- คณะกรรมกำรตำมค ำส่ัง 
- สมัชชำ 

14.15 – 15.15 น. 
 

  - ฐำนที่ 4  พำทัวร์รั้วกฤษณำ   
 

- ห้องสมัชชำ 
 

- คณะกรรมกำรตำมค ำส่ัง 
- สมัชชำ 

15.15 น. - เดินทำงกลับบ้ำนโดยสวัสดิภำพ 
 
 
 

เร่ิม  วิถี New  Normal  Student care solutionสถำนศึกษำสีขำวพำทัวร์รั้วกฤษณำ   
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ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม ปฐมนเิทศนกัเรียน  

ชั้นมัธยมศกึษำปทีี่ 4 วันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2563   
ณ ลำน 72 พรรษำมหำรำชินี   โรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 

--------------------------------------------------- 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียนรับรำยงำนตัว นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษำปีท่ี  4 
- ณ  ลำน 72 พรรษำ  - ฝ่ำยรับรำยงำนตัว (ครูท่ี

ปรึกษำ) 
- ประชำสัมพันธ์ 

08.30 – 09.30 น. 
 
 
 
 
 
 

-  กล่ำวรำยงำน 
-  พิธีเปิด  
-  ท่ำนผู้อ ำนวยกำรกล่ำวต้อนรับ 
   และให้โอวำท 
-  พิธีกรแนะน ำหัวหน้ำระดับช้ัน ,  
ครูท่ีปรึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  
- แบ่งนักเรียนเข้ำฐำน 4 ฐำน 

- ณ  ลำน 72 พรรษำฯ 
 
 
 

- ฝ่ำยพิธีกร 
- กลุ่มบริหำรท่ัวไป 
- ครูท่ีปรึกษำ 
- สมัชชำนักเรียน 

09.30 – 10.30 น. นักเรียนชั้น ม. 4 เข้ำฐำน ดังนี ้
09.30 – 10.30 น. 
 

- ฐำนที่ 1  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/
Student care solution 

  ห้องกฤษณำ - คณะกรรมกำรตำมค ำส่ัง 
- สมัชชำ 

10.30 – 10.45 น. พักเบรค - ประจ ำฐำน - คณะกรรมกำรตำมค ำส่ัง 
- สมัชชำ 

10.45 – 11.45 น. 
 

- ฐำนที่  2  วิถี New  Normal - ณ ลำน 72 พรรษำฯ  - คณะกรรมกำรตำมค ำส่ัง 
- สมัชชำ 

11.45 – 12.45 น. 
 

พักกลำงวัน - โรงอำหำร - คณะกรรมกำรตำมค ำส่ัง 
- สมัชชำ 

12.45 – 13.00 น. - พร้อมกันท่ีลำน 72 พรรษำฯ - ณ ลำน 72 พรรษำฯ  
13.00 – 14.00 น. - ฐำนที่ 3  สถำนศึกษำสีขำวปลอด                

ยำเสพติดและอบำยมุข 
- ศูนย์เทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ เกษมรัตนำกร 

- คณะกรรมกำรตำมค ำส่ัง 
- สมัชชำ 

14.00 – 14.15 น. พักเบรค - ประจ ำฐำน 
 

- คณะกรรมกำรตำมค ำส่ัง 
- สมัชชำ 

14.15 – 15.15 น. 
 

  - ฐำนที่ 4  ระเบียบวินัย   
 

- โรงยิม 
 

- คณะกรรมกำรตำมค ำส่ัง 
- สมัชชำ 

15.15 น. - เดินทำงกลับบ้ำนโดยสวัสดิภำพ 
 

 

              เร่ิม  วิถี New  Normal  ระเบียบวนิัย Student care solution สถำนศึกษำสีขำว  
 
 
 


