คาสั่งโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ที่
๖๐ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
---------------------------------------ด้วยโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กาหนดให้มกี ารปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักสถานศึกษา ปรับตัวเข้ากับบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ประพฤติปฏิบตั ิตนอยู่
ในกฎและระเบียบวินัยของโรงเรียน และมีคุณธรรมจริยธรรม สานึกในความเป็นไทย มีจิตอาสาและดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ นางสมประสงค์
ภาณุพินทุ
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายพรเกียรติ
โชติสุดเสน่ห์
รองประธานกรรมการ
๑.๓ ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์
กรรมการ
๑.๔ นางวาสนา
ภูมิชัยวิจิตร์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ อานวยการให้การดาเนินงานบรรลุผลอย่างดียิ่ง วินิจฉัย ตัดสิน ใจและสั่งการเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔
๒. คณะกรรมฝ่ายดาเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
๒.๑ นางวาสนา
ภูมิชัยวิจิตร์
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสมประสงค์
ภาณุพินทุ
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นายพรเกียรติ
โชติสุดเสน่ห์
รองประธานกรรมการ
๒.๔ ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์
รองประธานกรรมการ
๒.๕ นายเดวิด
ด้วงจินดา
กรรมการ
๒.๖ นายธิติพงษ์
สีสุมัง
กรรมการ
๒.๗ นายธีรภัทร
ห้องโสภา
กรรมการ
๒.๘ นางสาวสุพิชชา
ตระกูลสว่าง
กรรมการ
๒.๙ นางสาววรรณวิสา โปยขุนทด
กรรมการ
๒.๑๐ นายณัฐวุฒิ
คาป้อ
กรรมการ
๒.๑๑ นายอัฐพล
ศุภโกวิทย์
กรรมการ
๒.๑๒ นางจรัสศรี
อุตรนคร
กรรมการ
๒.๑๓ นางสาวภัทรวรี กลางบุรัมย์
กรรมการ
๒.๑๔ นางสาวสุทธินี ดอกพุฒ
กรรมการ
๒.๑๕ นายพงษธร
ดีประดิษฐ์
กรรมการ
/๒.๑๖ นางสาวกนกพร...

๒
๒.๑๖ นางสาวกนกพร พลายละหาร
กรรมการ
๒.๑๗ นายฐานพัฒน์ สังตรีเศียร
กรรมการ
๒.๑๘ สิบเอกปราศรัย วันตา
กรรมการ
๒.๑๙ นางสาวอัญชลี รอดรั้ง
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๐ นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
ประสานงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมการปฐมนิเทศ
จัดเตรียมกิจกรรม ขั้นตอน การดาเนินกิจกรรมปฐมนิเทศ
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการปฐมนิเทศ
จัดคณะกรรมการสมัชชานักเรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรม
๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
๓.๑ ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายกิตติธัช
อุดมฉวี
กรรมการ
๓.๓ นายกิจธนคุณ
จันทราพิทักษ์กุล
กรรมการ
๓.๔ นายสิทธา
เปรมปรีดิ์
กรรมการ
๓.๕ นักการภารโรงทุกคน
กรรมการ
๓.๖ นางสาวรัสส์กร
สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
จัดสถานที่ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ สาหรับใช้ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
- เขียนตัวอักษรติดบนเวทีหน้าเสาธง ข้อความ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
๔. คณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน
๔.๑ นางสาวอัญชลี
รอดรั้ง
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายณัฐวุฒิ
คาป้อ
รองประธานกรรมการ
๔.๓ ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔ ทุกท่าน
กรรมการ
๔.๔ นางสาวธนิสา
กองเพ็ชร
กรรมการและเลขานุการ
ชั้น
กรรมการรับลงทะเบียน ม.๔ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
ม.๔/๑ นางสาวสุกัญญา
ธรรมนิตย์สกุล
ม.๔/๒ นางดวงชีวัน
บุญเกิด
นางสาวชไมพร
เสาร์โล
ม.๔/๓ นางสาวรัตนา
ภิญโย
นายกิจธนคุณ
จันทราพิทักษ์กุล
/ชั้น ม.๔/๔...

๓
ชั้น
ม.๔/๔
ม.๔/๕
ม.๔/๖
ม.๔/๗
ชั้น
ม.๑/๑
ม.๑/๒
ม.๑/๓
ม.๑/๔
ม.๑/๕
ม.๑/๖
ม.๑/๗

กรรมการรับลงทะเบียน ม.๔ วันที่ ๒๔ มิถุนายน
นางสาววชิราภรณ์ แพทย์จะเกร็ง
นายพรเกียรติ
นายพงษธร
ดีประดิษฐ์
นางสาวนภสร
นางสาวรัสส์กร
สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
นายนิพนธ์
นายสุรัตน์ชัย
อมฤทธิ์
นายณัฐวุฒิ

นางพนิดา
นางสาวกนกพร
นางสาววนิดา
นางสาวธนิสา
นางสาวอัญชลี
นางจตุพร
นางสาวอารี

๒๕๖๓
โชติสุดเสน่ห์
สุทธิประภา
ชาวนา
คาป้อ

กรรมการรับลงทะเบียน ม.๑ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
เกษมสินธ์
พลายละหาร
แสนแก้ว
นางสาวสาวิตรี
ทั่งนาค
กองเพ็ชร
รอดรั้ง
นายโพธิรัตน์
หนูรอด
มณีเขียว
นางสาวรัสติยา
สุขสาโรง
ไพเราะ

หน้าที่
จัดเตรียมรายชื่อรับลงทะเบียนนักเรียน
รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
ตามวันที่กาหนด
๕. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน
๕.๑ นายณัฐวุฒิ
คาป้อ
ประธานกรรมการ
๕.๒ ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กรรมการ
๕.๓ ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
กรรมการ
๕.๔ นางสาวอัญชลี
รอดรั้ง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
๖.๑ นายสุรัตน์ชัย
อมฤทธิ์
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางภัทรินทรา
แอชบอร์น
รองประธานกรรมการ
๖.๓ นางสาววชิราภรณ์ แพทย์จะเกร็ง
กรรมการ
๖.๔ นางสาวสาวิตรี
ทั่งนาค
กรรมการ
๖.๕ นายณัฐวุฒิ
คาป้อ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
จัดเตรียมคากล่าวรายงานและคากล่าวเปิด
กาหนดขั้นตอนพิธีการ โดยประสานกับฝ่ายดาเนิน การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
/เป็นพิธีกร...

๔

-

-

- เป็นพิธีกรดาเนินกิจกรรม กากับความเรียบร้อย ณ ลานอเนกประสงค์
- ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียนทราบ
๗. คณะกรรมการบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน
๗.๑ นางสมประสงค์ ภาณุพินทุ
ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพรเกียรติ
โชติสุดเสน่ห์
กรรมการ
๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์
กรรมการ
๗.๔ นางวาสนา
ภูมิชัยวิจิตร์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
บรรยายให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ดังนี้
กรรมการข้อ ๗.๑ ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการข้อ ๗.๒ ชี้แจงการระดมทรัพยากร ทุนการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการข้อ ๗.๓ ชี้แจงกิจกรรมการบริการในโรงเรียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการข้อ ๗.๔ ชี้แจงหลักปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียน
๘. คณะกรรมการนันทนาการ
๘.๑ นายเดวิด
ด้วงจินดา
ประธานกรรมการ
๘.๒ นายธิติพงษ์
สีสุมัง
รองประธานกรรมการ
๘.๓ นายอัฐพล
ศุภโกวิทย์
กรรมการ
๘.๔ สิบเอกปราศรัย
วันตา
กรรมการ
๘.๕ คณะกรรมการสมัชชานักเรียนและลูกเสืออาสา กรรมการ
๘.๖ นายฐานพัฒน์
สังตรีเศียร
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
- จัดกิจกรรมนันทนาการ
๙. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
๙.๑ ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์
ประธานกรรมการ
๙.๒ นายพงษธร
ดีประดิษฐ์
กรรมการ
๙.๓ นายฐานพัฒน์
สังตรีเศียร
กรรมการ
๙.๔ นายโพธิรัตน์
หนูรอด
กรรมการ
๙.๕ นายสิทธา
เปรมปรีดิ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
จัดเตรียมเครื่องเสียง ณ ลานอเนกประสงค์
บันทึกภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ/อาหารว่าง
๑๐.๑ นายธีรภัทร
ห้องโสภา
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นายณัฐวุฒิ
คาป้อ
รองประธานกรรมการ
/๑๐.๓ นางสาวอารี...

๕
๑๐.๓ นางสาวอารี
ไพเราะ
กรรมการ
๑๐.๔ นางดวงชีวัน
บุญเกิด
กรรมการ
๑๐.๕ นางสาวกนกพร พลายละหาร
กรรมการ
๑๐.๖ นางสาววนิดา แสนแก้ว
กรรมการ
๑๐.๗ นางสาวรัสติยา สุขสาโรง
กรรมการ
๑๐.๘ นางสาวชไมพร เสาร์โล
กรรมการ
๑๐.๙ นางสาวนภสร สุทธิประภา
กรรมการ
๑๐.๑๐ นางสาวอัญชลี รอดรั้ง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดเตรียมอาหารว่างสาหรับ ครู-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๔ ที่ร่วมกิจกรรม และอาหารกลางวัน
สาหรับสมัชชานักเรียนและลูกเสืออาสาที่ช่ วยงานกิจกรรมปฐมนิเทศ วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
๑๑.๑ นางทิพวรรณ โชติสิงห์
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ นางสาวสุกัญญา ธรรมนิตย์สกุล
กรรมการ
๑๑.๓ นางสาววรรณวิสา โปยขุนทด
กรรมการ
๑๑.๔ นางจตุพร
มณีเขียว
กรรมการ
๑๑.๕ นางจรัสศรี
อุตรนคร
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดูแลด้านการปฐมพยาบาลให้แก่ครู นักเรียน ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๑๒.๑ นายพรเกียรติ โชติสุดเสน่ห์
ประธานกรรมการ
๑๒.๒ นางสาวอัญชลี รอดรั้ง
กรรมการ
๑๒.๓ นางสาววรรษิดา กี่หมื่น
กรรมการ
๑๒.๔ ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนก สังฆะมณี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดทารายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบการใช้เงิน สรุปผลการใช้จ่ายเงิน รายงานให้ผู้บริหารทราบ
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทาแฟ้มการดาเนินกิจกรรม
๑๓.๑ นางสาวอัญชลี
รอดรั้ง
ประธานกรรมการ
๑๓.๒ นางสาวสุพิชชา
ตระกูลสว่าง
กรรมการ
๑๓.๓ นางสาววรรณวิสา
โปยขุนทด
กรรมการ
๑๓.๔ นางสาวอรัญญา
จุลกระเศียร
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
- สร้างเครื่องมือการประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียน
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปรผล
นาเสนอโรงเรียนเพื่อพิจารณาและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
- จัดทาแฟ้มการดาเนินกิจกรรม จานวน ๒ เล่ม

/ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง...

๖
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นางสมประสงค์ ภาณุพินทุ)
ครูชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

กาหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
เวลา 08.00-09.00 น.

รับลงทะเบียนนักเรียนร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ

เวลา 09.00-09.30 น.
เวลา 09.30-10.00 น.

นันทนาการ (โดยเว้นระยะห่างทางสังคม)
ดร.มิตรชัย สมสาราญกุล ผู้อานวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน

เวลา 10.00-10.30 น.

นางสมประสงค์ ภาณุพินทุ ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ให้ความรู้ด้านวิชาการของโรงเรียน

เวลา 10.30-10.50 น.

นายพรเกียรติ โชติสุดเสน่ห์ ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ให้ความรู้ด้านงบประมาณของโรงเรียน

เวลา 10.50-11.10 น.

ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์ ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ให้ความรู้ด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียน

เวลา 11.10-11.30 น. -

นางวาสนา ภูมิชัยวิจิตร์ ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้ความรู้ด้านกฎระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน
- นายณัฐวุฒิ คาป้อ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้ความรู้เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student care)
ปิดงาน

เวลา 11.30 น.

