คาสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ที่ ๑๕๘/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
-------------------------------------------------ด้ว ยวิทยาลัย อาชีวศึกษาสุโ ขทัย ดาเนินงานโครงการโครงการปฐมนิ เทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นปวช.๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
และ ระดับชั้นปวส.๑ วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุ โ ขทั ย เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม่ ได้ รั บ การชี้ แ จงในระบบการเรี ย นในสายอาชี พ การปรั บ ตั ว เข้ า สู่
สถานศึกษาแห่ งใหม่ และเตรี ยมความพร้อม ส าหรับการเข้าสู่ ระบบการศึกษาของวิทยาลั ยฯ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา ร่วมแก้ไขปัญหาแก่คณะกรรมการ
ดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑.๑ นางเพทาย
ซื่อสัจจพงษ์
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายวีระ
บัวนุ่ม
กรรมการ
๑.๓ นายอานนท์
จันทร์หอม
กรรมการ
๑.๔ นายสุรเชษฐ์
นาครินทร์
กรรมการ
๑.๔ นายวรพันธ์
เพิ่มพูล
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินงาน มีหน้าที่ จัดเตรียมงาน กาหนดขั้นตอนการปฐมนิเทศ คากล่าว
รายงาน คากล่าวเปิดจัดประชุม จัดทารายชื่อรับลงทะเบียน ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
และรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๑ นางสุธีรัตน์
คล้ายสมบูรณ์
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสุภารัตน์
ติรพจน์กุล
กรรมการ
๒.๓ นางปนัดดา
ลิ่มภูษิตเจริญ
กรรมการ
๒.๔ นางสิริพร
รอดแสวง
กรรมการ
๒.๕ นางพินรัฎ
สีตลวรางค์
กรรมการและเลขานุการ
๒.๖ นางพรศิริ
พุ่มพวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/๓. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์…

-๒๓. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ในสื่อต่างๆ ดาเนินรายการ
พิธีกรตามกาหนดการ บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และลงข่าวสารประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
๓.๑ นางจิตรเจริญ
เคหะวัฒกานนท์
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางศนิชล
เนียมกลั่น
กรรมการ
๓.๓ นายสัญชัย
ปี่แก้ว
กรรมการ
๓.๔ นายสิทธิชัย
เสาเสนา
กรรมการ
๓.๕ นางสาวเนตรชนก
เพ็งสว่าง
กรรมการ
๓.๖ นางพิไลวรรณ
ไทยกล้า
กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะวิทยากรปฐมนิเทศ มีหน้าที่ เป็นวิทยากรให้คาแนะนาความรู้กับนักเรียน นักศึกษา
ตามกาหนดการ ประกอบด้วย
๔.๑ นายวีระ
บัวนุ่ม
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
๔.๒ นายอานนท์
จันทร์หอม
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
๔.๓ นายสุรเชษฐ์
นาครินทร์
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานฯ
๔.๔ นายวรพันธ์
เพิ่มพูล
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ
๔.๕ นางสาวภัชราภรณ์
พิมพา
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลฯ
๔.๖ นายสมยศ
สีตลวรางค์
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
๔.๗ นายธีระพงษ์
กระการดี
หัวหน้างานทะเบียน
๔.๘ นางวิกานดา
ละอองเดช
หัวหน้างานการเงิน
๔.๙ นายธนเดช
แป้นโพธิ์กลาง
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๔.๑๐ นางทัศนีย์
รุ่มรวย
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
๔.๑๑ นางสารินทร
สินอาพล
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
๔.๑๒ นางสาวรุจจิรา
รามัญรักษ์
หัวหน้างานปกครอง
๔.๑๓ นางสุธีรัตน์
คล้ายสมบูรณ์
หัวหน้างานแนะแนวฯ
๕. คณะกรรมการฝ่ายครูที่ปรึกษา และรับลงทะเบียน มีหน้าที่ รับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่
ระดับชั้นปวช.๑ และปวส.๑ (บริเวณสนามบาส) และเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
(บนหอประชุม) ตามกาหนดการ ประกอบด้วย
๕.๑ นางสารินทร
สินอาพล
ประธานกรรมการ
๕.๒ หัวหน้าแผนกวิชา ทุกท่าน
กรรมการ
๕.๓ ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.๑ และปวส.๑ ทุกท่าน กรรมการ
๕.๔ นางสาวรุจจิรา
รามัญรักษ์
กรรมการ
๕.๕ นายสิทธิชัย
เสาเสนา
กรรมการ
๕.๖ นางพรศิริ
พุ่มพวง
กรรมการและเลขานุการ
/๖. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ…

-๓๖. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่าง สาหรับผู้บริหาร ครู
บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย
๖.๑ นางทัศนีย์
รุ่มรวย
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสิริพร
รอดแสวง
กรรมการ
๖.๓ นางรุ่งฤดี
เดชฟุ้ง
กรรมการ
๖.๔ นางสาวปวีณา
นพนรินทร์
กรรมการ
๖.๕ นายจตุรภัทร
พรอมรชัย
กรรมการ
๖.๖ นายอภิราม
จันทร์แป้น
กรรมการ
๖.๗ นางฐิดาพัชร์
ด้วงมา
กรรมการ
๖.๘ นางสาวสุนิษา
ปัจจัยยา
กรรมการ
๖.๙ นางพรศิริ
พุ่มพวง
กรรมการ
๖.๑๐ นางญาดาณี
วงษ์พูล
กรรมการและเลขานุการ
๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้าที่ ประสานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการเบิกจ่าย
ยืมเงิน อานวยความสะดวก และบริการด้านวัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการดาเนินการ ประกอบด้วย
๗.๑ นางวิกานดา
ละอองเดช
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสุชาดา
ไทยเทศ
กรรมการ
๗.๓ นางสาวธนวันต์
ธีวสุเจริญ
กรรมการ
๗.๔ นางจารุวรรณ
คงน้อย
กรรมการ
๓.๕ นางสาวศุภกานต์
ดิดขา
กรรมการ
๗.๖ นางจรรยาพร
ทรงกลิ่น
กรรมการ
๗.๗ นางสาวสุทธิดา
ขยันยิ่ง
กรรมการ
๗.๘ นายอนุชิต
มาสอน
กรรมการ
๗.๙ นางกนกวรรณ
หาญกาธร
กรรมการและเลขานุการ
๘. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดสถานที่รับลงทะเบียน บริเวณสนามบาส และจัดเตรียม
สถานที่บนหอประชุม ประกอบด้วย
๘.๑ นายชาตรี
จันทร์ธีระกุล
ประธานกรรมการ
๘.๒ นายสัญชัย
ปี่แก้ว
กรรมการ
๘.๓ นางจุฑามาศ
ช้อนนาค
กรรมการ
๘.๔ นายประจักษ์
ช่วยเพ็ญ
กรรมการ
๘.๕ นักการภารโรงทุกคน และแม่บ้าน
กรรมการ
๘.๖ นางญาดาณี
วงษ์พูล
กรรมการและเลขานุการ

/๙. คณะกรรมการฝ่ายสื่อโสตฯ...

-๔๙. คณะกรรมการฝ่ายสื่อโสตฯ มีหน้าที่ จัดทาสื่อวีดีทัศน์แนะนาวิทยาลัยฯ เพลงมาร์ชวิทยาลัยฯ
เตรียมเครื่องเสียง วีดีโอ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมควบคุมเครื่องเสียง บันทึกภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว ประกอบด้วย
๙.๑ นายสิทธิชัย
วันทอง
ประธานกรรมการ
๙.๒ นายวุฒิศักดิ์
พยัคน้อย
กรรมการ
๙.๓ นายสายชล
พรมมาพงษ์
กรรมการ
๙.๔ นางสาวเนตรชนก
เพ็งสว่าง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่ จัดนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการ
ปฐมนิทศ และควบคุม ดูแลนักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย ทั้งบริเวณสนามบาส และหอประชุม
ประกอบด้วย
๑๐.๑ นางสาวรุจจิรา
รามัญรักษ์
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ ครูที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.๑ และปวส.๑ ทุกท่าน กรรมการ
๑๐.๓ นายชาตรี
จันทร์ธีระกุล
กรรมการ
๑๐.๔ นายธีระพงษ์
กระการดี
กรรมการ
๑๐.๕ นายธนเดช
แป้นโพธิ์กลาง
กรรมการ
๑๐.๖ นายภูมินทร์
หอมเนียม
กรรมการ
๑๐.๗ นายอภิราม
จันทร์แป้น
กรรมการ
๑๐.๘ นายจตุรภัทร
พรอมรชัย
กรรมการ
๑๐.๙ นายหรรษกรณ์
ศิรัสภูริมงคล
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายจัดทารายชื่อนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่ จัดทารายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่
พร้อมติดประกาศรายชื่อ ประกอบด้วย
๑๑.๑ นายธีระพงษ์
กระการดี
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ นายวุฒิศักดิ์
พยัคน้อย
กรรมการ
๑๑.๒ นางสาวรุจิษยา
ยอดยิ่ง
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ ประเมินผลการดาเนินโครงการ ประกอบด้วย
๑๒.๑ นางสาวมรรษพร
สีขาว
ประธานกรรมการ
๑๒.๒ นายพิทักษ์
อุปัญญ์
กรรมการ
๑๒.๓ นางสาวพัชรวรรณ มิ่งเหมือน
กรรมการและเลขานุการ
ขอให้คณะกรรมการทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบทางราชการ อย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

