
 
 
 
 

 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนปำกเกร็ด 
ที ่ ๙๖  /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.๑, ม.๔ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

---------------------------------------------- 
  โรงเรียนปำกเกร็ดถือว่ำกำรปฐมนิเทศพัฒนำนักเรียนใหม่เป็นกิจกรรมแรกท่ีมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อ 
 กำรเรียนกำรสอน เพรำะจะช่วยให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตนได้อย่ำงถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ  
 ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของโรงเรียน  รวมทั้งทรำบขั้นตอนวิธีกำรขอรับบริกำร และตอบข้อค ำถำมที่นักเรียน 
 ต้องกำรทรำบ  สร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงนักเรียน ครู ผู้บริหำรและสถำนศึกษำ   

 ดังนั้น โรงเรียนปำกเกร็ดก ำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
 ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

 ๑.   คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
๑.๑   นำยนพรัตน์  จั่นเพ็ชร์   ประธำนกรรมกำร 
๑.๒   นำยชวัลวัฒน ์  ถิรไชยพิบูล  กรรมกำร 
๑.๓   นำยวชิัย   นำคสิงห์   กรรมกำร 
๑.๔   นำงดำรำณีย์  กิตติวิทยำกุล  กรรมกำร 
๑.๕   นำยภริมย์   ชุ่มชำติ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่    ให้กำรสนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวกและให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำอุปสรรคให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆ   

 ๒.   คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 
๒.๑  นำยภิรมย ์   ชุ่มชำติ   ประธำนกรรมกำร 
๒.๒  นำงเถำวัลย ์  โกเม   รองประธำนกรรมกำร 
๒.๓  นำงมำลัย   สังวำลย์วงศ์  รองประธำนกรรมกำร 
๒.๔  นำยปริญญำ  พวงจันทร์  รองประธำนกรรมกำร 

ครูที่ปรึกษา ม.๑ 
 ๒.๕   นำงสำวเดือน    บุญจวง  ครูที่ปรึกษำห้อง ๑ กรรมกำร 

  ๒.๖   นำงสำวบูรณำ    แก่นจ ำรูญ ครูที่ปรึกษำห้อง ๑ กรรมกำร 
 ๒.๗   นำยสมมำต    แก่นจันทร์ ครูที่ปรึกษำห้อง ๒ กรรมกำร 
 ๒.๘   นำงสำวสุนิษำ    ปำโน  ครูที่ปรึกษำห้อง ๒ กรรมกำร 
  
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ครูที่ปรึกษา ม.๑ 
 ๒.๙ นำงเบญจมำศ    สุขเกษม  ครูที่ปรึกษำห้อง ๓ กรรมกำร 
 ๒.๑๐ นำยมงคล  สีนวล  ครูที่ปรึกษำห้อง ๓ กรรมกำร 
 ๒.๑๑   นำงสำวโชติกำ    พูลทรัพย์ ครูที่ปรึกษำห้อง ๔ กรรมกำร 
 ๒.๑๒   นำงณัฎฐนันท ์  โล่ห์นำรำยณ์ ครูที่ปรึกษำห้อง ๔ กรรมกำร 
 ๒.๑๓  นำงพรทิพย์    ฤทธิ์จ ำรัส ครูที่ปรึกษำห้อง ๕ กรรมกำร 
 ๒.๑๔   นำยอภิสิทธิ ์  สองศรี  ครูที่ปรึกษำห้อง ๕ กรรมกำร 
 ๒.๑๕    นำงส ำเริง  หล่อประเสริฐ ครูที่ปรึกษำห้อง ๖ กรรมกำร 
 ๒.๑๖ นำงกัลยำ    ท ำบุญ    ครูที่ปรึกษำห้อง ๗ กรรมกำร 
 ๒.๑๗ นำยสุวิชัย  เวทย์โส    ครูที่ปรึกษำห้อง ๗ กรรมกำร 
 ๒.๑๘ นำงสำวโสภณ    ชุมรักษ์    ครูที่ปรึกษำห้อง ๘ กรรมกำร 
 ๒.๑๙ นำยอนุชิต  เนตรจุ้ย    ครูที่ปรึกษำห้อง ๘ กรรมกำร 
 ๒.๒๐ นำงสำวน้ ำอ้อย    มีแสน     ครูที่ปรึกษำห้อง ๙ กรรมกำร 
 ๒.๒๑  นำงสำวกันตรัตน์   พงษ์พำนิช  ครูที่ปรึกษำห้อง ๙ กรรมกำร 
 ๒.๒๒ นำงสำวดวงกมล   ตันกิติภิญโญ    ครูที่ปรึกษำห้อง ๑๐ กรรมกำร  
 ๒.๒๓    นำงกรินอร    กันหำค ำ ครูที่ปรึกษำห้อง ๑๐ กรรมกำร 
 ๒.๒๔   นำงพัชรี    อินทำปัจ  ครูที่ปรึกษำห้อง ๑๑ กรรมกำร 
 ๒.๒๕    นำยเสรี    อุส่ำห์ดี  ครูที่ปรึกษำห้อง ๑๑ กรรมกำร 
 ๒.๒๖    นำยสิริวัฒน์    ปรำณี  ครูที่ปรึกษำห้อง ๑๒ กรรมกำร 
 ๒.๒๗    นำงสำวกรกนก    ดัดแวว  ครูที่ปรึกษำห้อง ๑๒ กรรมกำร 
 ๒.๒๘    นำงสำวจิตตำกำนต์   วังค ำ  ครูที่ปรึกษำห้อง ๑๓ กรรมกำร 
 ๒.๒๙   นำงสำวสุธำสินี    ภักดีนำรถ ครูที่ปรึกษำห้อง ๑๓ กรรมกำร 
 ๒.๓๐   นำงสำววรุณนภำ   ริณพัฒน์ ครูที่ปรึกษำห้อง ๑๔ กรรมกำร 
 ๒.๓๑ นำงศิริพร    คนซื่อ  ครูที่ปรึกษำห้อง ๑๔ กรรมกำร 
ครูที่ปรึกษา ม.๔ 

๒.๓๒   นำยเมธ ี   ชรำศรี  ครูที่ปรึกษำห้อง ๑ กรรมกำร 
๒.๓๓   นำงสำววำสนำ  โสภำรักษ์ ครูที่ปรึกษำห้อง ๑ กรรมกำร 
๒.๓๔   นำงสำวสมร  โกวิทชัย  ครูที่ปรึกษำห้อง ๒ กรรมกำร  
๒.๓๕   นำงสำวนธิิกำนต์  เกล้ำเกษร ครูที่ปรึกษำห้อง ๓ กรรมกำร 
๒.๓๖   นำยประสำน  ปิ่นนิล  ครูที่ปรึกษำห้อง ๓ กรรมกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๓ 
 
 ครูที่ปรึกษา ม.๔ 

๒.๓๗   นำยปิยะ   บริสุทธิ์เพ็ชร์ ครูที่ปรึกษำห้อง ๔ กรรมกำร 
๒.๓๘   นำงสำวกันยกำนต์ สำริกำรินทร์ ครูที่ปรึกษำห้อง ๔ กรรมกำร 
๒.๓๙   นำงสำววัชรีภรณ์  เขตสกุล  ครูที่ปรึกษำห้อง ๕ กรรมกำร 
๒.๔๐   นำยภูริณัฐ    มังครักษ์  ครูที่ปรึกษำห้อง ๕ กรรมกำร 
๒.๔๑   นำงเนตรนภำ  บุญศิริ  ครูที่ปรึกษำห้อง ๖ กรรมกำร 
๒.๔๒   นำงสำววรรณภิำ  ศรีนำค  ครูที่ปรึกษำห้อง ๖ กรรมกำร 
๒.๔๓   นำยสรำวุธ  โกษะโยธิน ครูที่ปรึกษำห้อง ๗ กรรมกำร 
๒.๔๔   นำงชำลิน ีมุสตัง  ติงกี  ครูที่ปรึกษำห้อง ๗ กรรมกำร 
๒.๔๕    นำงพรพิมล  อ้นไชยะ  ครูที่ปรึกษำห้อง ๘ กรรมกำร 
๒.๔๖    นำงอุทัยวรรณ  โพธิ์ศรี  ครูที่ปรึกษำห้อง ๘ กรรมกำร 
๒.๔๗   นำงสำวฐิติรัตน์    เกียรติสกุลขจร ครูที่ปรึกษำห้อง ๙ กรรมกำร 
๒.๔๘   นำยพงพันธ์  แย้มเผือก ครูที่ปรึกษำห้อง ๙ กรรมกำร 
๒.๔๙   นำงสำวน้ ำฝน  ทะกลกิจ ครูที่ปรึกษำห้อง ๑๐ กรรมกำร 
๒.๕๐   นำยเอนกนันท์  บัลลังก์โพธิ์ ครูที่ปรึกษำห้อง ๑๐ กรรมกำร 
๒.๕๑   นำยธำนี   เวียงวีระเกียรติ ครูที่ปรึกษำห้อง ๑๑ กรรมกำร 
๒.๕๒   นำงสำวพัชรำภรณ ์ บุณยทรรศนีย์ ครูที่ปรึกษำห้อง ๑๑ กรรมกำร 
๒.๕๓   นำงสำวสุนีย ์  คะงุ่ย     กรรมกำร 
๒.๕๔   นำงเพ็ญภัสสร ์  วิจิตร     กรรมกำร 
๒.๕๕   นำงอุทัยวรรณ  โพธิ์ศรี     กรรมกำร 
๒.๕๖   คณะกรรมกำรนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  กรรมกำร 
๒.๕๗   นำยวิทยำ  ศรีศำสตรำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๕๘   ว่ำที่ร้อยตรีเฉลิมพล แหวนทอง (ครูที่ปรึกษำห้อง ๑/๖)กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒.๕๙   นำยวสันต ์  ศักดำศักดิ์ (ครูที่ปรึกษำห้อง๔/๒) กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒.๖๐ นำงจตุพร  ปุกิจ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้ำที่   ๑.   ครูที่ปรึกษำรับลงทะเบียนนักเรียน และรับมอบตัวเป็นศิษย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑   
ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภำคม, ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ในวันอังคำรที่ ๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑  สถำนที่ :  
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓   

       ๒.   ครูที่ปรึกษำเก็บเงินค่ำจัดกิจกรรมนักเรียน ม.๑, ม.๔ คนละ ๑๕๐ บำท และร่วมดูแลนักเรียนในที่ปรึกษำ  
 ตลอดกำรจัดกิจกรรม 
       ๓.   คณะกรรมกำรนักเรียนช่วยครูคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมฐำนจัดกิจกรรม 

๔.   เครื่องแต่งกำย : เสื้อโรงเรียนขำว-แดง สูทด ำ (พิธีเปิด และรับมอบตัวเป็นศิษย์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 ๓. คณะกรรมการจัดสถานที่และอุปกรณ์  ประกอบด้วย 
๓.๑   นำยชวัลวัฒน ์  ถิรไชยพิบูล  ประธำนกรรมกำร 
๓.๒   นำงสมอุรำ  ทองรุ่งโรจน์  กรรมกำร 
๓.๓   นำยสชุิน   สุขเกษม   กรรมกำร 
๓.๔   นำยสมศักดิ ์  จันทร์ใบเล็ก  กรรมกำร 
๓.๕   นำงสำวสุภำณัน  ยศมงคล   กรรมกำร 
๓.๖   นำยสมมำต  แก่นจันทร์  กรรมกำร 
๓.๗   นำงสำววำสนำ  โสภำรักษ์  กรรมกำร 
๓.๘   คณะกรรมกำรนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙-๒๕๖๐   กรรมกำร 
๓.๙   นักกำรภำรโรง ทุกคน    กรรมกำร 
๓.๑๐ นำยดิฐธิเดช    แจ้งคต   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓.๑๑ นำงสำวฉลวยเกษ  แจ้งห้วย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้ำที่   ๑.   จัดเตรียมโต๊ะรับลงทะเบียน ณ อำคำรโดมอเนกประสงค์  (ม.๑ = ๑๔ ห้องเรียน, ม.๔ = ๑๑ 
 ห้องเรียน)   ไมโครโฟน – เครื่องเสียง  โต๊ะหมู่บูชำพระรัตนตรัย  ส ำหรับพิธีเปิด-ปิด วันที่ ๗ – ๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑   
 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓ 
       ๒.   จัดเตรียมไมโครโฟนที่อำคำรโดมอเนกประสงค์, ห้องโสตทัศนูปกรณ์, ห้องประชุม ๑๐๐ ปี, ห้องประชุมศูนย์
 ภำษำต่ำงประเทศ, ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์, ห้องจริยธรรม, ห้องมัลติมีเดีย , ห้องMLC1 และโรงอำหำร      
 ๓.   ติดอักษรหน้ำเวที (หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ) ข้อควำมว่ำ 
 
                 
 
           
       
 
 
 

 ๔.   คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
๔.๑   นำยชวัลวัฒน ์  ถิรไชยพิบูล  ประธำนกรรมกำร 
๔.๒   นำงมำลัย   สังวำลย์วงศ์  กรรมกำร 
๔.๓   นำงสำวอำทิตยำ  เวียงวีระเกียรติ  กรรมกำร 
๔.๔   นำงสำวสุนีย์  คะงุ่ย   กรรมกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีกำรศึกษำ 2561 
“ก้ำวเริ่มเติมเต็ม..... เข็มทิศน ำทำง”  

7 – 8  พฤษภำคม 2561 
โรงเรียนปำกเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 

 
 



๕ 
 

 ๔.๕   นำงสำวอัญชล ี  พสกบุตร  กรรมกำร 
๔.๖   นำงสำววำสนำ  โสภำรักษ์  กรรมกำร 

  ๔.๗   นำงอุทัยวรรณ  โพธิ์ศรี   กรรมกำร 
      ๔.๘   คณะกรรมกำรนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๖๑   กรรมกำร 
       ๔.๙   นำงสมอุรำ  ทองรุ่งโรจน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๔.๑๐  นำงจตุพร  ปุกิจ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔.๑๑  นำงสำวฉลวยเกษ  แจ้งห้วย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  หน้ำที่    วำงแผน จัดเตรียมอำหำรว่ำง, อำหำรกลำงวัน  เครื่องดื่ม ส ำหรับนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม  
 และคณะกรรมกำรนักเรียน  ตลอดกิจกรรมทั้ง ๒ วัน 
 

 ๕.   คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร   ประกอบด้วย 
๕.๑   นำงสำวธิตินันท ์  นำจำน  ประธำนกรรมกำร 
๕.๒   นำยปิยะ   บริสุทธิ์เพ็ชร์ กรรมกำร 
๕.๓   นำงสำวบูรณำ  แก่นจ ำรูญ กรรมกำร 

      ๕.๔   คณะกรรมกำรนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๖๑  กรรมกำร 
       ๕.๕   นำยส ำเริง   ผดุงขวัญ กรรมกำร 
  ๕.๖   นำยนิพล   โตพูล  กรรมกำร 

๕.๖   นำยชำคริต  กิมสร้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕.๗   นำงสำวอำรีย ์  ทองเมืองหลวง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้ำที่   ๑.   เป็นพิธีกรตำมล ำดับพิธีกำร เปิด-ปิด และพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ 
   มัธยมศึกษำปีที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 
   มัธยมศึกษำปีที่ ๔ วันอังคำรที่ ๘ พฤษภำคม  ๒๕๖๑ 

                      ๒.   จัดนันทนำกำรให้กับนักเรียน (ตำมก ำหนดกำร) 
 

 ๖.   คณะกรรมการแสงเสียงและบันทึกภาพ ประกอบด้วย 
       ๖.๑   นำยชวัลวัฒน ์  ถิรไชยพิบูล ประธำนกรรมกำร 
  ๖.๒   นำงสำวลัญจกร  ศรีทองมำศ กรรมกำร 

๖.๓   นำยส ำเริง   ผดุงขวัญ กรรมกำร 
       ๖.๔   คณะกรรมกำรชมรมโสตฯ    กรรมกำร 

๖.๕   คณะกรรมกำรนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙-๖๐ กรรมกำร 
๖.๖   นำยพีรภัทร  ฉัตรสุวรรณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.๗   นำงสำวอำทิตยำ  เฟ่ืองส ำรวจ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้ำที่      จัดเตรียมเครื่องเสียงตำมจุดที่ก ำหนด และบันทึกภำพตำมก ำหนดกำรตลอดกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖ 

 
 

 ๗.   คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  ประกอบด้วย 
      ๗.๑   นำยชวัลวัฒน ์  ถิรไชยพิบูล ประธำนกรรมกำร 
  ๗.๒   นำยอภิสิทธิ ์  สองศรี  กรรมกำร 

๗.๓   นำงสำววรรณณิภำ  ศรีนำค  กรรมกำร 
  ๗.๔   นำงสำวนธิิดำ  พลำยแก้ว กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำที่     จัดเตรียมเวชภัณฑ์ และห้องพยำบำล ส ำหรับนักเรียนป่วย  
 ๘.   คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 

       ๘.๑   นำยภริมย์   ชุ่มชำติ  ประธำนกรรมกำร 
๘.๒   นำยเอนกนันท ์  บัลลังก์โพธิ์ กรรมกำร 
๘.๓   นำงสำวกรกนก  ดัดแวว  กรรมกำร 
๘.๔   ครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.๑  ทุกคน  กรรมกำร 
๘.๕   นำงสำววัชรีภรณ์    เขตสกุล  กรรมกำร 
๘.๖   นำยภรูิณัฐ   มังครักษ์  กรรมกำร 
๘.๗   ครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.๔  ทุกคน  กรรมกำร 
๘.๘   นำยวิทยำ   ศรีศำสตรำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘.๙   ว่ำที่ร้อยตรีเฉลิมพล   แหวนทอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๘.๑๐ นำยวสันต ์  ศักดำศักดิ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๘.๑๑ นำงอุทัยวรรณ  โพธิ์ศรี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้ำที่     ดูแลนักเรียนในที่ปรึกษำ ตลอดระยะเวลำจัดกำรอบรม 
 

  ๙.   คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรอบรม ประกอบด้วย 
   ระดับชั้น ม.๑ : รอบรู้ รอบรั้ว ปำกเกร็ด   

 ฐานที่  ๑   ปำกเกร็ดหนึ่งในสถำนศึกษำ (กลุ่มกำรบริหำรกิจกำรนักเรียน)  ประกอบด้วย 
         ๑   นำยภิรมย ์   ชุ่มชำติ  ประธำนกรรมกำร 
         ๒   นำงมำลัย   สังวำลย์วงศ์ กรรมกำร 
         ๓   นำงจตุพร   ปุกิจ  กรรมกำร 
   ๔   นำงสำวอัญชลี  พสกบุตร กรรมกำร 

๕   นำยพสิษฐ์   เชื้อฉิม  กรรมกำร 
๖   นำยอำภำกร   โพธิ์สุข  กรรมกำร 

        ๗   นำงสำวสุดำรัตน ์  ฤทธิ์นุช  กรรมกำร 
         ๘   คณะกรรมกำรนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๖๑  กรรมกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 
         ๙   นำยวิทยำ   ศรีศำสตรำ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
         ๑๐ ว่ำที่ร้อยตรีเฉลิมพล    แหวนทอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๑๑ นำยวสันต ์   ศักดำศักดิ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        หน้ำที่     จัดเตรียมกำรบรรยำยหัวข้อ : ระเบียบ-วินัย ว่ำดว้ยกำรแต่งกำย/ ทรงผม, กำรมำเรียน,  
         กำรขออนุญำตออกนอกโรงเรียน ฝึกเรียนรู้จำกคู่มือนักเรียน  ให้รู้จักวิถีชีวิตในโรงเรียนปำกเกร็ด เช่น ร้องเพลง-บูมสถำบัน    
 ทรำบควำมหมำยสัญลักษณ์โรงเรียน, สีประจ ำโรงเรียน  ฯลฯ   
            คณะกรรมกำรนักเรียน : เตรียมกิจกรรม “ฮัลโหล..ปำกเกร็ด”   ณ  อำคำรหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  
 

ฐานที่  ๒   มั่นในจรรยำสำมัคคีเป็นใหญ่  (กลุ่มกำรบริหำรทั่วไป) ประกอบด้วย 
๑   นำยชวัลวัฒน์ ถิรไชยพิบูล ประธำนกรรมกำร 

         ๒   นำงสมอุรำ  ทองรุ่งโรจน์ กรรมกำร 
   ๓   นำยสุชิน  สุขเกษม  กรรมกำร 
   ๔   นำยสมศักดิ์  จันทร์ใบเล็ก กรรมกำร 
   ๕   นำยสมมำต  แก่นจันทร์ กรรมกำร 
         ๖   นำงสำวนิธิกำนต์ เกล้ำเกษร กรรมกำร 
         ๗   นำงสำวนิธิดำ พลำยแก้ว กรรมกำร 
         ๘   นำงพัชรี  เรือนเพ็ชร์ กรรมกำร 
         ๙   นำงสำวสุภำณัน ยศมงคล  กรรมกำร 
         ๑๐ คณะกรรมกำรนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๖๑  กรรมกำร 
         ๑๑  นำยดิฐธิเดช   แจ้งคต  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
         ๑๒  นำงสำวฉลวยเกษ แจ้งห้วย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๑๓  นำงสำวอำรีย์ ทองเมืองหลวง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        หน้ำที่    จัดเตรียมกำรบรรยำยหัวข้อ : สถำนที่ เช่น ห้องพยำบำล, ธนำคำรโรงเรียน, กำรประกันอุบัติเหตุ, 
 ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียน, ห้องเรียนสีเขียว, ห้องสมุด และห้องประชำสัมพันธ์  ณ  อำคำรหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
 ฐานที่  ๓  รักเรียน รักยิ่งเหนืออ่ืนใด (กลุ่มกำรบริหำรงบประมำณและบุคคล) ประกอบด้วย  
     ๑   นำยวิชัย  นำคสิงห์  ประธำนกรรมกำร 
   ๒   นำงสำววนิดำ อยู่ยืน  กรรมกำร 

๓   นำงกำนต์นำรี ธรรมครบุรี กรรมกำร 
๔   นำยปิยะวัฒน์ ฤทธิ์มำก  กรรมกำร 
๕   นำยไกรวัชร  บัวเทศ  กรรมกำร 
๖   นำงสำววันวสิำข์ ดวงประทีป กรรมกำร 
๗   นำยณัฐพล  เพ็งโสภำ กรรมกำร 
๘   นำงสำวสุกัญญำ จงจิตต์สุข กรรมกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 
๙   นำงสำวเตือนตำ สุพรรณทอง กรรมกำร 
๑๐ นำงสำวปิยะธิดำ พ่ึงพินิจ  กรรมกำร 
๑๑ นำงสำววรรณำ เจริญสุข  กรรมกำร 
๑๒ นำงสำวนวลอนงค์ ยศสำย  กรรมกำร 
๑๓   นำงกำนต์นำรี ธรรมครบุรี กรรมกำร 
๑๔   นำงกัลยำ  ท ำบุญ  กรรมกำร 
๑๕   นำงสำวทิพย์สุดำ กิจโอสถ  กรรมกำร 
๑๖   นำงสำวสุธำสิน ี  ภักดีนำรถ กรรมกำร 

           ๑๗   นำงสำวจิตสุภำ ฤกษ์อ ำนวยชัย กรรมกำร 
   ๑๘   นำงสำวชญำภำ นิลมณี  กรรมกำร 
   ๑๙   นำงจันทร์ฉำย วัฒนจรัส กรรมกำร 
   ๒๐   นำงพิศมัย  ถนอมวงษ์ กรรมกำร 
   ๒๑   นำงสำวจันตณำ ฉำงแก้ว  กรรมกำร 
   ๒๒   นำงสำวศิรินภำ นิลมณี  กรรมกำร 
   ๒๓   นำงสำวขวัญเรือน ทองประดิษฐ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
   ๒๔   นำยสุชำกรณ์ พวงทอง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        หน้ำที่   จัดเตรียมกำรบรรยำยหัวข้อ :  เรียนดี อย่ำงมีคุณภำพ, กำรจ่ำยเงินอุปกรณ์กำรเรียน   
        คณะกรรมกำรนักเรียน : เตรียมกิจกรรม “years old”    ณ  อำคำรหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
 

ฐานที่  ๔   สัจจะยึดถือ ศีลธรรมค้ ำจุน (กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) ประกอบด้วย 
         ๑   นำยปริญญำ  พวงจันทร์ ประธำนกรรมกำร 
   ๒   นำงประทิน  พ่วงแพ  กรรมกำร 
   ๓   นำงลักษณำ  ดลเสถียร กรรมกำร 
         ๔   นำงสำวชนันญำ อุ่นใจ  กรรมกำร 
         ๕   นำงสำวดวงกมล ตันกิติภิญโญ กรรมกำร 
   ๖   นำงสำวกรกนก ดัดแวว  กรรมกำร 
               ๗   คณะกรรมกำรนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๖๑  กรรมกำร 
         ๘   นำงสำวสมร  โกวิทชัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
        ๙   นำงสำวน้ ำอ้อย มีแสน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๑๐ นำงสำวกรกนก ดัดแวว  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        หน้ำที่   ฝึกนักเรียนใหม่ให้รู้จักวัฒนธรรมกำรเคำรพครู-อำจำรย์ กำรให้เกียรติรุ่นพ่ี-รุ่นน้อง กำรไหว้,  
 มรรยำททำงสังคม (เบื้องต้น)  
         คณะกรรมกำรนักเรียน : เตรียมกิจกรรม “ หัวบอด ท้ำยใบ้”  ณ  อำคำรหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙ 
 

ฐานที่  ๕  มีน้ ำใจเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) ประกอบด้วย  
         ๑   นำงชื่นจิต   โฉมอุดม  ประธำนกรรมกำร 
   ๒   นำงสุพิศ   รนขำว  กรรมกำร 
   ๓   นำยนิพล   โตพูล  กรรมกำร 
   ๔   นำยญำณุสิทธิ์  ภูหนองโอง กรรมกำร 
         ๕   คณะกรรมกำรนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๖๑  กรรมกำร 
         ๖   ว่ำที่ร้อยตรีเฉลิมพล  แหวนทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร  
        หน้ำที่   จัดเตรียมกำรบรรยำยหัวข้อ : ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด   
        คณะกรรมกำรนักเรียน : เตรียมกิจกรรม “ไปด้วยกันนะ”    ณ  ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
 

 ฐานที่  ๖   ยึดเอำค ำสัตย์ไว้เป็นเช่นหลักชัย (งำนส่งเสริมประชำธิปไตย) ประกอบด้วย 
         ๑   นำยภิรมย ์   ชุ่มชำติ  ประธำนกรรมกำร 
         ๒   นำงมำลัย   สังวำลย์วงศ์ กรรมกำร 
           ๓   นำงสำวอัญชลี  พสกบุตร กรรมกำร 

๔   นำยพสิษฐ์   เชื้อฉิม  กรรมกำร 
๕   นำยอำภำกร   โพธิ์สุข  กรรมกำร 

        ๖   นำงสำวสุดำรัตน ์  ฤทธิ์นุช  กรรมกำร 
         ๗   คณะกรรมกำรนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๖๑  กรรมกำร 
         ๘   นำงจตุพร   ปุกิจ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
         ๙ ว่ำที่ร้อยตรีเฉลิมพล    แหวนทอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๑๐ นำยวสันต ์   ศักดำศักดิ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        หน้ำที่     ฝึกนักเรียนใหม่ให้รู้จักวิถีชีวิตในโรงเรียนปำกเกร็ดเช่น ร้องเพลง-บูมสถำบัน      

ทรำบควำมหมำยสัญลักษณ์โรงเรียน, สีประจ ำโรงเรียน  ฯลฯ  ณ อำคำรโดมเอนกประสงค์และโรงยิม ชั้น๓     

 ฐานที่  ๗  รักเรียน รักยิ่งเหนืออ่ืนใด (กลุ่มกำรบริหำรวิชำกำร)   ประกอบด้วย 
        ๑   นำงดำรำรณีย์ กิตติวิทยำกุล ประธำนกรรมกำร 
   ๒   นำงเฉลิมศรี  จักษุพำ  กรรมกำร 
   ๓   นำงเถำวัลย์  โกเม  กรรมกำร 
   ๔   นำงชื่นจิต  โฉมอุดม  กรรมกำร 
   ๕   นำงชำลิสำ  รักษำศรี  กรรมกำร 
         ๖   นำงนุชจร ี  คงโพธิ์น้อย กรรมกำร 
   ๗   นำงสำวจิตตำกำนต์ วังค ำ  กรรมกำร 
   ๘   นำยสิทธำรักษ์   เขียนศิริ  กรรมกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 
 
   ๙   นำงสำวนิฤมล พยุงวงษ์  กรรมกำร 
   ๑๐ นำงสำวพรทิพย์ เนื่องแก้ว กรรมกำร 
         ๑๑ คณะกรรมกำรนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๖๑  กรรมกำร 
   ๑๒ นำงสำวอนุสรำ สินธุสุข   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
         ๑๓  นำงสำวสุภำพร เรียมรัตนวำณิชย์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        หน้ำที่   จัดเตรียมกำรบรรยำยหัวข้อ : กำรขอเอกสำรงำนวิชำกำร เช่น ใบรับรองผลกำรเรียน, รูปถ่ำย 
        คณะกรรมกำรนักเรียน : เตรียมกิจกรรม  ณ  ห้องประชุม ๑๐๐ ป ี
 

  ๑๐.   คณะกรรมกำรวิทยำกรกิจกรรมปฐมนิเทศตำมกลุ่มกำรเรียน ภำคเช้ำและภำคบ่ำย  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ประกอบด้วย 
  ฐานที่ ๑  Out door ม.ปลำย  

๑   นำงสุพิศ  รนขำว  ประธำนกรรมกำร 
๒   นำงสำวชนกมณฐ์ แสงสี  กรรมกำร 
๓   นำงสำวกนกวดี นิพันธ์ประศำสน์ กรรมกำร 
๔   นำงสำวอัมพร พละโพธิ์  กรรมกำร 
๕   นำงสำวกันยกำนต์ สำลิกำรินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖   นำงณัฏฐนันท์   โล่ห์นำรำยณ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
๗   นำงสำวพัชรินทร์ ปองสุข  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 หน้ำที่   จัดบรรยำย / กิจกรรมแนวทำงกำรศึกษำต่อ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ ์ 
  ฐานที่ ๒  กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น เน้นกิจกรรม  ประกอบด้วย 

๑   นำยชวัลวัฒน์ ถิรไชยพิบูล ประธำนกรรมกำร 
๒   นำงสำวสุดำรัตน ์ ฤทธิ์นุช   กรรมกำร 
๓   ว่ำที่ รต.เฉลิมพล แหวนทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำที่   จัดบรรยำยชี้แจงกำรเข้ำเรียนนักศึกษำวิชำทหำร (ร.ด.) ณ อุทยำนกำรเรียนรู้  (ห้องสมุด) 
  ฐานที่ ๓  กึกก้อง กังวำนไกล ประกอบด้วย 

๑   นำยภิรมย ์  ชุ่มชำติ  ประธำนกรรมกำร 
๒   นำยวิทยำ  ศรีศำสตรำ กรรมกำร 
๓   นำงมำลัย  สังวำลย์วงศ์ กรรมกำร 
๔   นำยวสันต ์  ศักดำศักดิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำที่   ชี้แจงระเบียบวินัย, กำรมำเรียน และกำรหักคะแนนพฤติกรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 
 

ฐานกิจกรรมปฐมนิเทศตามกลุ่มการเรียน    ดังนี้ 
 กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษ  ประกอบด้วย 

๑   นำงสำวภัทรำวด ี มำกแสง   ประธำนกรรมกำร 
        ๒   นำยนพวัฒน์  ศิขรินทร์  รองประธำนกรรมกำร 
        ๓   นำยประสำน  ปิ่นนิล  กรรมกำร 
   ๔   นำยพสิษฐ์  เชื้อฉิม  กรรมกำร 
   ๕   นำงสำวนิธิดำ พลำยแก้ว กรรมกำร 
   ๖    นำยอภิสิทธิ ์ สองศรี  กรรมกำร 
   ๗    นำงเฉลิมศรี  จักษุพำ  กรรมกำร 
   ๘    นำงสำววนิดำ อยู่ยืน  กรรมกำร 
   ๙    นำงสมอุรำ  ทองรุ่งโรจน์ กรรมกำร 
   ๑๐  นำงสำวขวัญเรือน ทองประดิษฐ์ กรรมกำร 
   ๑๑  นำยดิฐธิเดช  แจ้งคต  กรรมกำร 
   ๑๒  นำงสำวสุภำณัน ยศมงคล  กรรมกำร 
   ๑๓  นำงสำวธิตินันท ์ นำจำน  กรรมกำร 
   ๑๔  นำยวิศรุต  ศรีนวล  กรรมกำร 
   ๑๕  นำงสำวสุธำสิน ี ภักดีนำรถ กรรมกำร 
   ๑๖  นำยไกรวัชร  บัวเทศ  กรรมกำร 
   ๑๗  นำงสำวพัชรำภรณ์ บุณยทรรศนีย์ กรรมกำร 
   ๑๘  นำงกัลยำ  ท ำบุญ  กรรมกำร 
   ๑๙  นำยปิยะ  บริสุทธิ์เพ็ชร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ๒๐  นำยสุชำกรณ์ พวงทอง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  หน้ำที่   จัดบรรยำย/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับแผนกำรเรียนกำรสอน อำคำรหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  

 กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 
๑   นำงสำวจุฬำลักษณ์ อุปนันทชัย ประธำนกรรมกำร 

        ๒   นำงสำวศศิธร สิงหธรรม รองประธำนกรรมกำร 
        ๓   นำยเมธ ี  ชรำศรี  กรรมกำร 
   ๔   นำงสำววัชรีภรณ์   เขตสกุล  กรรมกำร 
   ๕   นำงพรพิมล  อ้นไชยะ  กรรมกำร 
   ๖   นำยสรำวุธ  โกษะโยธิน กรรมกำร 
        ๗   นำยธำน ี  เวียงวีระเกียรติ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ๘   นำงสำวสุนันทำ จิตต์มั่น  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       หน้ำที่   จัดบรรยำย/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับแผนกำรเรียนกำรสอน  ณ ห้องศูนย์ภำษำอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 
 

 กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
        ๑   นำงสำวจุฬำลักษณ์ อุปนันชัย ประธำนกรรมกำร 
   ๒   นำงพรพิมล  อ้นไชยะ  กรรมกำร 
   ๓   นำยสรำวุธ  โกษะโยธิน กรรมกำร 
   ๔   นำงสุธำทิพย์  ธีรประสำธน์ กรรมกำร 
   ๕   นำงพรทิพย์  ฤทธิ์จ ำรัส กรรมกำร 
   ๖   นำยณัฐพล  เพ็งโสภำ กรรมกำร 
   ๗   นำงสำวสุวภิำ มำลำกำญจน์ กรรมกำร 
   ๘   นำงสำวสุนันทำ จิตต์มั่น  กรรมกำร 
   ๙   นำงสำวปิ่นอนงค์ ซื่อตรง  กรรมกำร 
   ๑๐ นำงสำววิไลพร วงศ์ฤทธิ์  กรรมกำร 
   ๑๑ นำงสำวพิมชนก วิริยจำรี  กรรมกำร 
   ๑๒ นำยณพวุฒิ  เชำวน์เชฏฐ ์ กรรมกำร 
   ๑๓ นำงสำวสุนีย ์ คะงุ่ย  กรรมกำร 
   ๑๔ นำงสำวกำนดำ ฉัตรแก้วไพศำล กรรมกำร 
   ๑๕ นำงสำวสุกัญญำ จงจิตต์สุข กรรมกำร 
   ๑๖ นำยวชิระ  ประสำนพันธ์ กรรมกำร 
   ๑๗ นำงสำวอรรจฐำนิศร์ ถือธรรม  กรรมกำร 
   ๑๘ นำงสำวจิตตำกำนต์ วังค ำ  กรรมกำร 
   ๑๙ นำงสำวสุจินันท์ มณีวงษ์  กรรมกำร 
   ๒๐ นำงสำวนวลอนงค์ ยศสำย  กรรมกำร 
   ๒๑ นำงสำวจิรำภรณ์ เสืออินทร์ กรรมกำร 
   ๒๒ นำงชำลินี มุสตัง ติงกี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๒๓ นำงสำวกันตรัตน์ พงษ์พำณิช กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       หน้ำที่   จัดบรรยำย/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับแผนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ภำษำจีน 

(ห้องโสตทัศนูปกรณ์) ภำษำฝรั่งเศส (ห้องมัลติมีเดีย) ภำษำญี่ปุ่น-ภำษำเกำหลี (ห้องประชุม 100 ปี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

 กลุ่มการเรียนทั่วไป (ไทย-สังคม)  ประกอบด้วย 
        ๑   นำงสำยพิน  ศรีเพ็ง  ประธำนกรรมกำร 
        ๒   นำยปริญญำ  พวงจันทร์ รองประธำนกรรมกำร 
   ๓   นำงสำยพิน  งำมสง่ำ  กรรมกำร 
        ๔   นำงสำววำสนำ โสภำรักษ์ กรรมกำร 
        ๕   นำงสำวสมร  โกวิทชัย  กรรมกำร 
   ๖   นำยเอนกนันท์ บัลลังก์โพธิ์ กรรมกำร 
   ๗   นำงสำวน้ ำฝน ทะกลกิจ กรรมกำร 
   ๘   นำงเนตรนภำ บุญศิริ  กรรมกำร 
        ๙   นำยวสันต ์  ศักดำศักดิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ๑๐ นำงส ำเริง  หล่อประเสริฐ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       หน้ำที่   จัดบรรยำย/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับแผนกำรเรียนกำรสอน  ณ ห้องปฏิบัติกำร 
                คอมพิวเตอร์ 
 

 ๑๑.   คณะกรรมกำรประเมินผลกิจกรรม   ประกอบด้วย 
        ๑   นำยภิรมย ์  ชุ่มชำติ  ประธำนกรรมกำร 
        ๒   นำงมำลัย  สังวำลย์วงศ์ กรรมกำร 

๓   นำงจตุพร  ปุกิจ  กรรมกำร 
๔   นำงอุทัยวรรณ โพธิ์ศรี  กรรมกำร 
๕   ว่ำที่ร้อยตรีเฉลิมพล แหวนทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖   นำยวสันต ์  ศักดำศักดิ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๗   นำงเพ็ญภัสสร์ วิจิตร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้ำที่   สรุปกิจกรรม และรำยงำนผลกำรด ำเนินเสนอผู้บริหำร ต่อไป 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บังเกิดผลดี 
กับโรงเรียน ต่อไป 

 
ทั้งนี้  สั่ง ณ วันที่  ๒๔   เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 

    ( นำยนพรัตน์  จั่นเพ็ชร์ ) 
                                                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปำกเกร็ด 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
๑๔ 

โรงเรียนปำกเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
ก ำหนดกำรพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

วันจันทร์ที่ ๗  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลำ รำยกำร ผู้รับผิดชอบ 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. นักเรียนใหม่รำยงำนตัว    

*   ตั้งแถวตำมห้อง (อำคำรโดมอเนกประสงค์) 
ครูที่ปรกึษำ 

 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดกำรปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

*  นำยนพรัตน์  จั่นเพ็ชร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
   จุดธูปเทียนบูชำพระ 
*  หัวหน้ำระดับ ม.๑ กล่ำวรำยงำนวัตถุประสงค์จัดกิจกรรม 
*  นำยนพรัตน์ จั่นเพ็ชร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนในพิธี 
    กล่ำวต้อนรับ / ให้โอวำท นักเรียนใหม่ 

หัวหน้ำระดับ ม.๑ 
 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. นักเรียนใหม่ พบผู้บริหำรกลุ่มกำรบริหำร (กลุ่มกำรบริหำรละ 
๑๐ นำที) 
*   เพชรปำกเกร็ด สู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร         
     : นำงดำรำณีย์  กิตติวิทยำกุล  
 *  รั้วด ำแดง : นำยชวัลวัฒน์  ถิรไชยพิบูล  
 *  เรียนดี อย่ำงมีคุณภำพ, งำนกำรเงิน : นำยวิชัย นำคสิงห์  
*  ลูกปำกเกร็ดแกร่งกล้ำ : นำยภิรมย์  ชุ่มชำติ  

 
 
กลุ่มกำรบริหำรวิชำกำร 
 
กลุ่มกำรบริหำรทั่วไป 
กลุ่มกำรบริหำรงบประมำณและบุคคล 
กลุ่มกำรบริหำรกิจกำรนักเรียน 

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. รอบรู้....รั้วด ำแดง  (ชี้แจงฐำนกิจกรรม) นำยนิพล  โตพูล 
คณะกรรมกำรนักเรียน 

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. พัก รับประทำนอำหำรว่ำง นำงมำลัย สังวำลย์วงศ์ 
นำงอำทิตยำ เวียงวีระเกียรติ 
คณะกรรมกำรนักเรียน 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. กิจกรรม ๔ ฐำน  หอประชุม ชั้น ๓ 
ฐำนที่ ๑  ปำกเกร็ดหนึ่งในสถำบันกำรศึกษำ 
            (กลุ่มกำรบริหำรกิจกำรนักเรียน) 
ฐำนที่ ๒  มั่นในจรรยำสำมัคคีเป็นใหญ่ 
            (กลุ่มกำรบริหำรทั่วไป) 
ฐำนที่ ๓  รักเรียน รักยิ่งเหนืออ่ืนใด 
            (กลุ่มกำรบริหำรงบประมำณและบุคคล) 
ฐำนที่ ๔  สัจจะยึดถือ ศีลธรรมค้ ำจุน  
            (กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม) 

คณะกรรมกำรประจ ำฐำน 



๑๕ 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
วันจันทร์ที่ ๗  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลำ รำยกำร ผู้รับผิดชอบ 
๑๑.๔๐ – ๑๒.๔๐ น. พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน นำงมำลัย สังวำลวงศ์ 

นำงสำวสุนีย์  คะงุ่ย 
นำงอุทัยวรรณ  โพธิ์ศรี 
คณะกรรมกำรนักเรียน 

๑๒.๔๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรม ๓ ฐำน  (ฐำนละ ๓๕ นำที) 
ฐำนที่ ๕  มีน้ ำใจเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล 
            (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน : ห้องโสตฯ) 
ฐำนที่ ๖  ยึดเอำค ำสัตย์ไว้เป็นเช่นหลักชัย 
            (งำนส่งเสริมประชำธิปไตย : โดม, โรงยิม ชั้น๓) 
ฐำนที่ ๗  รักเรียน รักยิ่งเหนืออ่ืนใด 
            (กลุ่มกำรบริหำรวิชำกำร : ห้อง ๑๐๐ ปี) 

คณะกรรมกำรประจ ำฐำน 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. พัก รับประทำนอำหำรว่ำง นำงมำลัย สังวำลย์วงศ์ 
นำงอำทิตยำ เวียงวีระเกียรติ 
คณะกรรมกำรนักเรียน 

 กำรซ้อมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นำงอุทัยวรรณ โพธิ์ศรี 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ / แนะน ำครูที่ปรึกษำ, หัวหน้ำระดับ ม.๑ ว่ำที่ รต.เฉลิมพล แหวนทอง 

นำงอุทัยวรรณ โพธิ์ศรี 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พิธีปิด / อันเชิญธงโรงเรียน (นักเรียนใหม่ ลอดธงด ำแดง) ว่ำที่ รต.เฉลิมพล แหวนทอง 

นำงจตุพร ปุกิจ 
คณะกรรมกำรนักเรียน 



๑๖ 
 

โรงเรียนปำกเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
ก ำหนดกำรพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

วันอังคำรที่ ๘  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลำ รำยกำร ผู้รับผิดชอบ 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. นักเรียนใหม่รำยงำนตัว    

*   ตั้งแถวตำมห้อง (อำคำรโดมอเนกประสงค์) 
ครูที่ปรึกษำ 

 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดกำรปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

*  นำยนพรัตน์  จั่นเพ็ชร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
   จุดธูปเทียนบูชำพระ 
*  หัวหน้ำระดับ ม.๔ กล่ำวรำยงำนวัตถุประสงค์จัดกิจกรรม 
*  นำยนพรัตน์ จั่นเพ็ชร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนในพิธี 
    กล่ำวต้อนรับ / ให้โอวำท นักเรียนใหม่ 

หัวหน้ำระดับ ม.๔ 
 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. นักเรียนใหม่ พบผู้บริหำรกลุ่มกำรบริหำร (กลุ่มกำรบริหำรละ ๑๐ 
นำที) 
*   เพชรปำกเกร็ด สู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร         
     : นำงดำรำณีย์  กิตติวิทยำกุล  
 *  รั้วด ำแดง : นำยชวัลวัฒน์  ถิรไชยพิบูล  
 *  เรียนดี อย่ำงมีคุณภำพ, งำนกำรเงิน : นำยวิชัย นำคสิงห์  
*  ลูกปำกเกร็ดแกร่งกล้ำ : นำยภิรมย์  ชุ่มชำติ 

 
 
กลุ่มกำรบริหำรวิชำกำร 
 
กลุ่มกำรบริหำรทั่วไป 
กลุ่มกำรบริหำรงบประมำณและ
บุคคล 
กลุ่มกำรบริหำรกิจกำรนักเรียน 

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. รสชำติ.. ม.ปลำย   นำยนิพล  โตพูล 
คณะกรรมกำรนักเรียน 

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. พัก รับประทำนอำหำรว่ำง นำงมำลัย สังวำลย์วงศ์ 
นำงอำทิตยำ เวียงวีระเกียรติ 
คณะกรรมกำรนักเรียน 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๔๐ น. กิจกรรม ๓ ฐำน  (ฐำนละ ๓๕ นำที)  
*  ฐำนที่ ๑  Out door ม.ปลำย  
*  ฐำนที่ ๒  กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น เน้นกิจกรรม  
    (ชี้แจงงำนรักษำดินแดน/โดมอเนกประสงค์) 
*  ฐำนที่ ๓  กึกก้อง กังวำนไกล (กิจกำรนักเรียน ชี้แจง ระเบียบ 
     วินัย กำรหักคะแนนพฤติกรรมชั้น๓) 

คณะกรรมกำรประจ ำฐำน 
งำนแนะแนว / ห้องโสต 
ว่ำที่ร้อยตรีเฉลิมพล แหวนทอง 
หัวหน้ำระดับ 



 
๑๗ 

 
 

ก ำหนดกำรพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
วันอังคำรที่ ๘  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

เวลำ รำยกำร ผู้รับผิดชอบ 
๑๑.๔๐ – ๑๒.๔๐ น. พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน นำงมำลัย สังวำลวงศ์ 

นำงสำวสุนีย์  คะงุ่ย 
นำงอุทัยวรรณ  โพธิ์ศรี 
คณะกรรมกำรนักเรียน 

๑๒.๔๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมปฐมนิเทศตำมแผนกำรเรียน 
*  แผนที่ ๑  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์  
                (หอประชุมชั้น ๓) 
*  แผนที่ ๒  แผนกำรเรียนคณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ 
                (ห้องห้องปฏิบัติกำรภำษำต่ำงประเทศ) 
*  แผนที่ ๓  แผนกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ 
                ภำษำจีน ห้องโสตฯ  
                ภำษำฝรั่งเศสห้องมัลติมีเดีย 
                ภำษำญี่ปุน่-ภำษำเกำหลี ห้อง ๑๐๐ ปี 
*  แผนที่ ๔  แผนกำรเรียนทั่วไป (ห้องจริยธรรม) 

คณะกรรมกำรประจ ำฐำน 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. พัก รับประทำนอำหำรว่ำง นำงมำลัย สังวำลย์วงศ์ 
นำงอำทิตยำ เวียงวีระเกียรติ 
คณะกรรมกำรนักเรียน 

 กำรซ้อมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นำงอุทัยวรรณ โพธิ์ศรี 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ / แนะน ำครูที่ปรึกษำ, หัวหน้ำระดับ ม.๔ นำยวสันต์  ศักดำศักดิ์ นำง

อุทัยวรรณ โพธิ์ศรี 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พิธีปิด / อันเชิญธงโรงเรียน (นักเรียนใหม่ ลอดธงด ำแดง) นำยวสันต์  ศักดำศักดิ์ 

นำงจตุพร ปุกิจ 
คณะกรรมกำรนักเรียน 


