
 

 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
           ที ่ 70 / ๒๕65  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 4 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565   
********************************************************* 

 

      ด้วยงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕65 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

  เพ่ือให้นักเรียนใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปรับตัว  และปฏิบัติตน ได้ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับ  แนวปฏิบัติ  และวัฒนธรรมภายในโรงเรียน  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปฐมนิเทศนักเรียน  ดังนี้  

 
๑.  คณะกรรมกำรทีป่รึกษำ  
     1.๑ นางณฐัชา  จันทร์ดา   ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ  

 1.2 นางจินตนา จูมสีสิงห์  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.3 นายสุบิน    สุขเดช  รองผู้อ านวยการช านาญการ กรรมการ 
 1.4 นายปริญวัฒน์ ถมกระจ่าง  รองผู้อ านวยการช านาญการ กรรมการ 
 1.5 นายแกล้วปราการ  ฟักแก้ว  รองผู้อ านวยการ   กรรมการและเลขานุการ 
 1.6 นายรณชัย  กิ่งแก้ว  ครูช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ 
  ให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ 
 

2.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร  
     2.1 นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว  รองผู้อ านวยการ   ประธานคณะกรรมการ 
     2.2 นางนทกีานต์ เพ่ิมชาติ   ครูช านาญการ   กรรมการ 
  2.3 นางทิพยาดา ถิรนัยเตชทัต  ครูช านาญการ   กรรมการ 
     2.4 นางขวัญใจ เขียนเสมอ   ครูช านาญการ   กรรมการ 
  2.5 นางสาวจันทรา  จรเด็จ   ครูช านาญการ   กรรมการ  
  2.6 นางกิตติร์วี  ชัยอนันต์วรนาถ  คร ู    กรรมการ 
  2.7 นายซาราวรรณ์  พุทธรักษ์  คร ู    กรรมการ 
  2.8 นายวิฑูรย์  ระดาบุตร    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
     2.9 นายรณชัย  กิ่งแก้ว   ครชู านาญการ   กรรมการและเลขานุการ  
     2.9 นายธนาคาร  มีสุข   คร ู    กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ  
 
 



-   - 

 

๒ 

 
มีหน้ำที่ 

๑.  วางแผน  ก าหนดกิจกรรม  ประสานงาน  และด าเนินการงานปฐมนิเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     และบรรลุวัตถุประสงค์ 
2.  งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

3.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  
     3.1 นายสุบิน  สุขเดช    รองผู้อ านวยการช านาญการ ประธานกรรมการ 

 3.2 นายไวฑูรย์  มินจันทึก    ครู     กรรมการ   
 3.3 นายปิยะณัฐ  ปัญญารักษ์   ครู     กรรมการ 
 3.4 นายซาราวรรณ์  พุทธรักษ์   คร ู    กรรมการ 
 3.5 นางสาวธัญชนก  เกตพัชรพงศ์  ครู     กรรมการ   
 3.6 นางสาวสุภัคสร  เนยสูงเนิน    ครู           กรรมการ 
 3.7 นางสาวดลรญา  ไชยขาล    ครู           กรรมการ 
 3.8 นายกานต์กิตติ  ชื่นกลิ่นธูป       ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
 3.9 นายสิทธิพร  บุญล้อม      ครู           กรรมเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่ 
1. จัดสถานทีห่อประชุมอ่ิมเอิบ ให้สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  ตามความเหมาะสม 

              กับสภาพการใช้งาน 
   2. จัดที่นั่งรับรองประธานในพิธี  และคณะครู    
          3. จัดท าและติดตั้งป้ายปฐมนิเทศ  ด้วยข้อความว่า “ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2565 ”  

4. จัดโต๊ะ เก้าอ้ี  ส าหรับรับรายงานตัว  ลงทะเบียน  บริเวณหอประชุมอ่ิมเอิบ  
           5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
4.  คณะกรรมกำรรบัรำยตัวนักเรียนชั้น ม.1 และช้ัน ม.4  

 4.1 นางสาวสุรินทร์พร  ดินวงศ์   ครูช านาญการ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1 
    4.2 นางสาวศิวรักษ์ อัคจันทร์   คร ู     ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1 
 4.3 นางสาวพัชรินทร์  หลงชิน   คร ู     ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2 
    4.4 นางสาวนิชาภัทร  ตุรยิะกุล   ครผูู้ช่วย    ครูทีป่รึกษาชั้น ม.1/2 
    4.5 นางนทีกานต์  เพ่ิมชาติ    ครูช านาญการ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/3 
    4.6 นางสาวปฏิมากาญจน์  แสนโสภาวัน ครูช านาญการ   ครทูีป่รึกษาชั้น ม.1/3 
    4.7 นางสาวเบ็ญจมาภรณ์  บุญสร้อย   คร ู     ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/4 
 4.8  นางณัฐกมล  ทองไทย    ครชู านาญการ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/4 
 4.9  นางสาวจันทรา  จรเด็จ    ครูช านาญการ   ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/5 
    4.10 นางกิตติ์รวี  ชัยอนันต์วรนาถ   คร ู     ครูทีป่รึกษาชั้น ม.1/5 
 4.11 นางสาวสชุาวดี  มณีวรรณ์   คร ู     ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/6 
 4.12 นายกานต์กิตติ  ชื่นกลิ่นธูป    ครูผู้ช่วย    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/6 
    4.13 นางวัลย์ลิกา คงสวสัดิ์    ครูช านาญการ   ครทูีป่รึกษาชั้น ม.1/7 
    4.14 นางสาวสุภัคสร  เนยสูงเนิน   คร ู     ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/7  
 4.15 นางขนษิฐา  วรรณสวาท   ครูช านาญการ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/8 
    4.16 นายวิฑูรย์  ระดาบุตร    ครผูู้ช่วย    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/8 
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๓ 

  
 4.17 นางสิริกร  บุญเลิศ     ครชู านาญการพิเศษ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/1 
 4.18 นางจนัทมิา  อุทัยกลม    ครชู านาญการพิเศษ  ครทูีป่รึกษาชั้น ม.4/2 
    4.19 นางมิลลิกา ฮาร์เตอร์    คร ู     ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/3 
    4.20 นางทิพยาดา  ถิรนัยเตชทัต   ครชู านาญการพิเศษ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/4 
 4.21 นางไพวรรณ  สุขปานเจิรญ   ครชู านาญการ   ครูที่ปรกึษาชั้น ม.4/5 
    4.22 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา  แปงการิยา ครูช านาญการ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/5 
    4.23 นางสุเนตรา  เกลี้ยงอุทธา   คร ู     ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/6 
    4.24 นายรณชัย  กิ่งแก้ว    ครูช านาญการ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/6 
  

มีหน้ำที่ 
๑. รับรายงานตัว / ลงทะเบียน  นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  ณ หอประชุมอ่ิมเอิบ 
๒.  สรุปจ านวนนักเรียนที่มา  และไม่มาปฐมนิเทศของนักเรียนแต่ละห้อง ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย 
     และน ายอดสรุปจ านวนนักเรียนส่งกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  

 3. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยงำนประชำสัมพันธ์และบันทึกภำพ    
    5.1 นางระพีพรรณ  มูสิกพัทธ์   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานคณะกรรมการ  
    5.3 นางสาวชนากานต ์ วิเศษ   คร ู    กรรมการ  
    5.4 นายไวฑูรย ์ มินจันทึก   คร ู    กรรมการ 

5.5 นางสาวธัญชนก  เกตพัชรพงศ์  คร ู    กรรมการ 
5.6 นายพงศกรณ์   พูลชัยวัฒนะ  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่  

๑. ประชาสัมพันธ์ก าหนดการ / กิจกรรม  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
2. เป็นพิธีกรและก ากับรายการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนด 
3. บันทึกภาพกิจกรรม และจัดท า Obec line  
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

6.  คณะกรรมกำรงำนโสตทัศนศึกษำและงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ  
       6.๑ นายสุบิน  สุขเดช   รองผู้อ านวยการช านาญการ ประธานคณะกรรมการ 
       6.2 นางกิตติร์วี  ชัยอนนัต์วรนาถ   ครชู านาญการ   กรรมการ  
       6.3 นางสาวสุชาวดี  มณีวรรณ์  คร ู    กรรมการ 
       6.4 นางสาวเบญจมาศ  ชูศรี  คร ู    กรรมการ 
       6.5 นายปิยะณัฐ  ปัญญารักษ์  คร ู    กรรมการ 

 6.6 นายไวฑูรย์  มินจันทึก   คร ู    กรรมการและเลขานุการ
   
มีหน้ำที ่ 

๑. ควบคุมเครื่องเสียง และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2. งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๔ 

 
7. คณะกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัย  
      7.1 นายซาราวรรณ์  พุทธรักษ์  คร ู    ประธานคณะกรรมการ  

7.2 นางนทีกานต์  เพ่ิมชาติ   ครูช านาญการ   กรรมการ  
      7.3 นางทิพยาดา  ถิรนัยเตชทัต  ครูช านาญการ   กรรมการ 

7.4 ครูที่ปรกึษาระดับชั้นม.1 และ ม.4     กรรมการ 
      7.5 นายปวีณ  กล้ารบ   ครชู านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

มีหน้ำที่  
๑.  ควบคุม ดูแลการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
๒.  ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนระหว่างด าเนินกิจกรรม 
๓.  งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  
     8.1 นายแกล้วปราการ  ฟักแก้ว  รองผู้อ านวยการ   ประธานคณะกรรมการ 

8.2 นายรณชัย  กิ่งแก้ว   คร ู    กรรมการ 
    8.3 นายธนาคาร  มีสุข   คร ู    กรรมการ 

8.4 นางสาวจันทรา จรเด็จ   ครูช านาญการ   กรรมการ 
8.5 นางกิตติ์รวี  ชัยอนันต์วรนาถ  คร ู    กรรมการ 
8.6 นายวิฑูรย์  ระดาบุตร    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

    8.7 นางสาวจันทรา จรเด็จ   ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
8.8 นางสาวอารีรัตน์  กัลยา   เจ้าหน้าทีธุ่รการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   
 

มีหน้ำที ่
1.  เตรียมแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม  และด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประเมินผลกิจกรรม 
๒.  สรุปผลและประเมินผล รวบรวมเข้ารูปเล่ม เพ่ือเสนอฝ่ายบริหารต่อไป 
๓.  งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   

ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดี
แก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 

 
 สั่ง  ณ  วันที่  10 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕62 

 

  
(นางณฐัชา  จันทร์ดา)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
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๕ 

 
 

ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมกำรปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
วันอังคำรที่ ๑๗ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

ณ หอประชุมอิ่มเอิบ โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 

 

เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเช้ำ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. นักเรียนระดับชั้น ม.๑ ลงทะเบียนเตรียมความพร้อมที่

หอประชุมอ่ิมเอิบ 
ครูระดับชั้น ม.๑ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - ผู้อ านวยการกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.๑ 
- แนะน าหัวหน้าระดับชั้น / ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑ 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
ครูระดับชั้น ม.๑ 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. กลุ่มบริหารงานทั่วไป/อาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงิน 

และสินทรัพย์ 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ครูระดับชั้น ม.๑ 
๑๒.๐๐ น. สรุปกิจกรรม/ปิดการปฐมนิเทศระดับชั้น ม.๑ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ภำคบ่ำย 
๑๒.๔๐ – ๑๓.๐๐ น. นักเรียนระดับชั้น ม.๔ ลงทะเบียนเตรียมความพร้อมที่

หอประชุมอ่ิมเอิบ 
ครูระดับชั้น ม.๔ 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. - ผู้อ านวยการกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.๔ 
- แนะน าหัวหน้าระดับชั้น / ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๔ 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
ครูระดับชั้น ม.๔ 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. กลุ่มบริหารงานทั่วไป/อาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงิน

และสินทรัพย ์ 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ครูระดับชั้น ม.๔ 
๑๖.๐๐ น. สรุปกิจกรรม/ปิดการปฐมนิเทศระดับชั้น ม.๔ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
หมายเหตุ : ๑. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
               ๒. ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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