
คําส่ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ท่ี 275/๒๕๖5

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจําปีการศึกษา 2565

--------------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดําเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นปวช.1 วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. และระดับชั้นปวส.1 วันศุกร์ ท่ี
วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่
ได้รับการชี้แจงในระบบการเรียนในสายอาชีพ การปรับตัวเข้าสู่สถานศึกษาแห่งใหม่ และเตรียมความพร้อม สําหรับการเข้าสู่
ระบบการศึกษาของวิทยาลัยฯ ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ดังนี้

๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ให้คําปรึกษา ดูแล แนะนํา และแก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน ของ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย

๑.๑ ว่าท่ีร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการ
๑.๒ นายวีระ บัวนุ่ม กรรมการ
๑.๓ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ กรรมการ
1.4 นายวรพันธ์ เพิ่มพูล กรรมการ
๑.5 ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ กรรมการ
1.6 นางสุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน มีหน้าท่ี จัดเตรียมงาน กําหนดขั้นตอนการปฐมนิเทศ คํากล่าวรายงาน
คํากล่าวเปิดจัดประชุม จัดทํารายชื่อรับลงทะเบียน ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดูแลข้ันตอนการ
ดําเนินงาน แก้ปัญหาระหว่างการดําเนินงาน ประกอบด้วย

2.1 นายวีระ บัวนุ่ม ประธานกรรมการ
2.2 นางสิริพร รอดแสวง กรรมการ
2.3 นางจันทรมาส กล่ําเอม กรรมการ
2.4 นางอุบล ไชยโย กรรมการ
2.5 นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์ กรรมการ
2.6 นางพินรัฎ สีตลวรางค์ กรรมการ
2.7 นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ กรรมการ
2.8 นางสุภารัตน์ ติรพจน์กุล กรรมการ
2.9 นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ กรรมการ
2.10 นายสิทธิชัย เสาเสนา กรรมการ
2.11 นางสาวรัชนิกร ยอดดี กรรมการ
2.12 นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ กรรมการ
2.13 นายสัญชัย ปี่แก้ว กรรมการ

/2.14 นายอิษวัต รัตนสมบัติ...
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2.14 นายอิษวัต รัตนสมบัติ กรรมการ
2.15 นางสุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
2.16 นายธนเดช แป้นโพธ์ิกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.17 นางพรศิริ พุ่มพวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ในสื่อต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ดําเนิน
หน้าท่ีพิธีกร บันทึกภาพกิจกรรม ในโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย

3.1 นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ ประธานกรรมการ
3.2 นายสิทธิชัย เสาเสนา กรรมการ
3.3 นางสาวเนตรชนก เพ็งสว่าง กรรมการ
3.4 หัวหน้าสาขาวิชาทุกท่าน กรรมการ
3.5 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน กรรมการ
3.6 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกท่าน กรรมการ
3.7 นางพิไลวรรณ ไทยกล้า กรรมการและเลขานุการ
3.8 นางสาวธนารักษ์ ยิ้มเสมียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4. คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรปฐมนิเทศ มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูล เป็นวิทยากรให้คําแนะนําความรู้กับนักเรียน
นักศึกษาตามกําหนดการ ประกอบด้วย

4.1 ว่าท่ีร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการ
4.2 นายวีระ บัวนุ่ม กรรมการ
4.3 นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ กรรมการ
4.4 ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ กรรมการ
4.5 นายวรพันธ์ เพิ่มพูล กรรมการ
4.6 นายชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด กรรมการ
4.7 นักเรียน นักศึกษา กรรมการ
4.8 นางสุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
4.9 นายธนเดช แป้นโพธ์ิกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5. คณะกรรมการฝ่ายครูที่ปรึกษา และรับลงทะเบียน มีหน้าที่ ดูแลรับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม และเก็บข้อมูล นักเรียน นักศึกษาบริเวณโดม/หอประชุม/ ครูที่ปรึกษา มีหน้าที่ ดูแล ควบคุมนักเรียน นักศึกษา
อยู่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 และพบพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา
ระดับช้ันปวช.1 (วันท่ี 5 พฤษภาคม 2565) และปวส.1 (วันท่ี 6 พฤษภาคม 2565) ประกอบด้วย

5.1 นายวีระ บัวนุ่ม ประธานกรรมการ
5.2 ดร.มรรษพร สีขาว ปวช.1/1 บช. กรรมการ
5.3 นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข ปวช.1/1 บช. กรรมการ
5.4 นางจันทรมาส กล่ําเอม ปวช.1/2 บช. กรรมการ
5.5 นายพิทักษ์ อุปัญญ์ ปวช.1/2 บช. กรรมการ
5.6 นางสาวปวีณา นพนรินทร์ ปวช.1 กต. กรรมการ
5.7 นางสาวปุริมปรัชญ์ คําชนแดน ปวช.1 กส. กรรมการ
5.8 นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ์ ปวช.1 ลจต. กรรมการ
5.9 นางธิดาวรรณ เขียวปั้น ปวช.1/1 คธ. กรรมการ
5.10 นางสาวปาริชาติ สองสี ปวช.1/2 คธ. กรรมการ
5.11 นางนิตยา คณธี ปวช.1/3 คธ. กรรมการ
5.12 นางสิริพร รอดแสวง ปวช.1 ฟช. กรรมการ
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5.13 นายธนพนธ์ บุตรพรม ปวช.1 ธป. กรรมการ
5.14 นางสาวปรินทร์รัตน์ ภานิชวัชโยธิน ปวช.1 อ. กรรมการ
5.15 นางสาวสุธาวัลย์ พีระพาณิชย์ ปวช.1 คฟ. กรรมการ
5.16 นางสาวปวีณา พุ่มไม้ ปวช.1 วศ. กรรมการ
5.17 นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง ปวช.1 ทท.(MEP) กรรมการ
5.18 นางพินรัฎ สีตลวรางค์ ปวส.1/1 บช. กรรมการ
5.19 นางวิกานดา ละอองเดช ปวส.1/2 บช. กรรมการ
5.20 นายธีระพงษ์ กระการดี ปวส.1/2 บช. กรรมการ
5.21 นางปาริชาติ โปยขุนทด ปวส.1/3 บช. กรรมการ
5.22 นางสาวขรินทร์ทิพย์ รุจิชีพ ปวส.1/3 บช. กรรมการ
5.23 นางสาวดวงใจ จันทรัตน์ ปวส.1/4 บช. กรรมการ
5.24 นางสาวปวีณา นพนรินทร์ ปวส.1 กต. กรรมการ
5.25 นายกฤษกรณ์ มีท้วม ปวส.1 กต.(ทวิ พรีเม่ียม) กรรมการ
5.26 นางสาวอุษณีย์ เกษร ปวส.1 กส. กรรมการ
5.27 นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ ปวส.1 ลจต.(ทวิภาคี) กรรมการ
5.28 นางเสมอ เวชสถล ปวส.1/1 ธด. กรรมการ
5.29 นางสุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์ ปวส.1/2 ธด. กรรมการ
5.30 นายกิติภูมิ ใจกล้า ปวส.1/3 ธด. กรรมการ
5.31 นางสาวรัชนิกร ยอดดี ปวส.1 ฟช. กรรมการ
5.32 นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์ ปวส.1 บค. กรรมการ
5.33 นายชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด ปวส.1 อ. กรรมการ
5.34 นายสัญชัย ปี่แก้ว ปวส.1 ดฟ กรรมการ
5.35 นายอิษวัต รัตนสมบัติ ปวส.1 ทท.(MEP) กรรมการ
5.36 ครูพิเศษสอน ปวส.1 รร.(ทวิ) กรรมการ
5.37 นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์ กรรมการ
5.38 นายภูมินทร์ หอมเนียม กรรมการและเลขานุการ
5.39 นางพรศิริ พุ่มพวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่ จัดเตรียมภาชนะ อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สําหรับผู้บริหาร ครู
บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย

6.1 นายวีระ บัวนุ่ม ประธานกรรมการ
6.2 นางสิริพร รอดแสวง กรรมการ
6.3 นางรุ่งฤดี เดชฟุ้ง กรรมการ
6.4 นางสาวศุภกานต์ ดิดขํา กรรมการ
6.5 นายชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด กรรมการ
6.6 ว่าท่ีร้อยตรีฉัตรชัย สีบัวแดง กรรมการ
6.7 นางทัศนีย์ รุ่มรวย กรรมการและเลขานุการ
6.8 นางชนะจิตต์ นาครินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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7. คณะกรรมการฝ่ายวางแผนงบประมาณ มีหน้าที่อํานวยความสะดวก ในการดําเนินงานตัดแผนตามโครงการฯ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

7.1 นายวรพันธ์ เพิ่มพูล ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวสมพิศ พัดบัว กรรมการและเลขานุการ
7.3 นางสาวสุนิสา ทับทิมทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

8. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่อํานวยความสะดวก ในการดําเนินงานเบิกจ่ายตามโครงการฯ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

8.1 นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ ประธานกรรมการ
8.2 นางสาวศุภกานต์ ดิดขํา กรรมการ
8.3 นางรุ่งฤดี เดชฟุ้ง กรรมการ
8.4 นางอรญา กลนาวา กรรมการ
8.5 นางฐิติกาญจน์ พลับพลาสี กรรมการ
8.6 นางสุชาดา ไทยเทศ กรรมการ
8.7 นางสาวธนวันต์ ธีวสุเจริญ กรรมการ
8.8 นางสาวสุนิษา ปัจจัยยา กรรมการ
8.9 นางวิกานดา ละอองเดช กรรมการและเลขานุการ
8.10 นางจารุวรรณ คงน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

9. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และบริการด้านยานพาหนะ มีหน้าที่อํานวยความสะดวก และบริการ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะ ในการดําเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

9.1 นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ ประธานกรรมการ
9.2 นางธิดาวรรณ เขียวปั้น กรรมการ
9.3 นางสาวสุทธิดา ขยันยิ่ง กรรมการ
9.4 นายอนุชิต มาสอน กรรมการ
9.5 พนักงานขับรถยนต์ กรรมการ
9.6 นางกนกวรรณ หาญกําธร กรรมการและเลขานุการ
9.7 นายพูลสวัสดิ์ ไกรกิจราษฎร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

10. คณะกรรมการจัดเตรียมสื่อ วีดีทัศน์ มีหน้าท่ี จัดเตรียมส่ือ วีดีทัศน์ เคร่ืองเสียง ไมโครโฟน พร้อมควบคุม
เครื่องเสียง ภาพเคลื่อนไหว ประกอบด้วย

10.1 ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ ประธานกรรมการ
10.2 นายสัญชัย ปี่แก้ว กรรมการ
10.3 นางธิดาวรรณ เขียวปั้น กรรมการ
10.4 นายวุฒิศักดิ์ พยัคน้อย กรรมการ
10.5 นางสาวสุพัตรา สอนน้อย กรรมการ
10.6 นายอดิศักดิ์ คงเมือง กรรมการ
10.7 นายกิติภูมิ ใจกล้า กรรมการและเลขานุการ
10.8 นายสายชล พรมมาพงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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11. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานท่ีรับลงทะเบียน บริเวณโดม และจัดเตรียมสถานท่ี
บนหอประชุม ตลอดจนดูแลความสะอาดสถานท่ี ประกอบด้วย

11.1 นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ ประธานกรรมการ
11.2 นางสิริพร รอดแสวง กรรมการ
11.3 นางสุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์ กรรมการ
11.4 นายสัญชัย ปี่แก้ว กรรมการ
11.5 นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ กรรมการ
11.6 นางจุฑามาศ ช้อนนาค กรรมการ
11.7 นางฐิติกาญจน์ พลับพลาสี กรรมการ
11.8 นักการภารโรงและยามทุกคน กรรมการ
11.9 นายชาตรี จันทร์ธีระกุล กรรมการและเลขานุการ
11.10 นายอนุชิต มาสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

12. คณะกรรมการฝ่ายคัดกรองนักเรียน นักศึกษา หน้าท่ี บริการจุดคัดกรอง บริเวณทางเข้า
โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และบริการเจลล้างมือให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองท่ีเข้ามาบริเวณวิทยาลัยฯ
ในวันดังกล่าว และมีหน้าท่ีช่วยในการตรวจคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ตรวจ ATK ก่อนข้ึนหอประชุม ประกอบด้วย

12.1 นายวีระ บัวนุ่ม ประธานกรรมการ
12.2 นางทัศนีย์ รุ่มรวย กรรมการ
12.3 นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ์ กรรมการ
12.4 นายชาตรี จันทร์ธีระกุล กรรมการ
12.5 นางสาวปาริชาติ สองสี กรรมการ
12.6 นายภูมินทร์ หอมเนียม กรรมการ
12.7 ว่าท่ีร้อยตรีฉัตรชัย สีบัวแดง กรรมการ
12.8 นางสาวปุริมปรัชญ์ คําชนแดน กรรมการ
12.9 นางฐิติกาญจน์ พลับพลาสี กรรมการ
12.10 นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์ กรรมการ
12.11 นางสาวปรินทร์รัตน์ ภานิชวัชโยธิน กรรมการ
12.12 นายกีรดิษฐ์ ศรลัมพ์ กรรมการ
12.13 นางสาวสุธาวัลย์ พีระพาณิชย์ กรรมการ
12.14 นางชนะจิตต์ นาครินทร์ กรรมการ
12.15 นางพรศิริ พุ่มพวง กรรมการ
12.16 หัวหน้าสาขาวิชาทุกท่าน กรรมการ
12.17 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน กรรมการ
13.18 สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กรรมการ
13.19 บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน กรรมการ
12.20 พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ
12.21 นายชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด กรรมการและเลขานุการ
12.22 นางสาวสุมณฑา อ๊อดดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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13. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแล และจัดระบบ มีหน้าที่ อํานวยความสะดวก ควบคุมดูแล และ
จัดระเบียบการเข้ารับการปฐมนิเทศ และควบคุม ดูแลนักเรียน นักศึกษา ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย บริเวณโดม
และบนหอประชุม ประกอบด้วย

13.1 นายวีระ บัวนุ่ม ประธานกรรมการ
13.2 นายชาตรี จันทร์ธีระกุล กรรมการ
13.3 ว่าท่ีร้อยตรีฉัตรชัย สีบัวแดง กรรมการ
13.4 นายภูมินทร์ หอมเนียม กรรมการ
13.5 นางสุธาสินี แกมนิล กรรมการ
13.6 นางสาวนวลนภา ศรีคําแซง กรรมการ
13.7 หัวหน้าสาขาวิชา ทุกสาขาวิชา กรรมการ
13.8 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 กรรมการ
13.9 นายธนเดช แป้นโพธ์ิกลาง กรรมการและเลขานุการ
13.10 นายจตุรภัทร พรอมรชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

14. คณะกรรมการฝ่ายจัดทํารายช่ือนักเรียน นักศึกษา หน้าท่ี จัดทํารายช่ือนักเรียน นักศึกษาใหม่ พร้อม
ติดประกาศรายชื่อ และส่งไฟล์ข้อมูลรายช่ือให้งานท่ีเก่ียวข้องอประกอบด้วย

14.1 นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ ประธานกรรมการ
14.2 นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา กรรมการ
14.3 นางสาวอุษณีย์ เกษร กรรมการ
14.4 นางสาวขรินทร์รัตน์ รุจิชีพ กรรมการ
14.5 นางสาวหฤทัย สอนสิน กรรมการ
14.6 นายธีระพงษ์ กระการดี กรรมการและเลขานุการ
14.7 นางสาววรภัทร์ ท่ังทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

15. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมและแจก ชุดนักเรียน นักศึกษา เคร่ืองแบบ และอุปกรณ์การเรียน
ที่สั่งจอง มีหน้าที่ ติดต่อร้านค้า และจัดเตรียมชุดนักเรียน นักศึกษา เคร่ืองแบบ และอุปกรณ์การเรียน เพ่ือมอบให้กับ
นักเรียน นักศึกษาท่ีสั่งจอง เพิ่มเติม ประกอบด้วย

15.1 นายวรพันธ์ เพิ่มพูล ประธานกรรมการ
15.2 นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์ กรรมการ
15.3 นางสาวรติอร จันทนนท์ กรรมการ
15.4 นางสาวเดือนเพ็ญ เกตุกลิ่น กรรมการ
15.5 นางจําเนียน ชาญเพราะ กรรมการ
15.6 นางสาวพิมพา ปานยิ้ม กรรมการ
15.7 นางสาวรุ่งทิวา บัวงาม กรรมการ
15.8 ตัวแทนร้านค้า กรรมการ
15.9 นางพิไลวรรณ ไทยกล้า กรรมการและเลขานุการ
15.10 นางนิตยา คณธี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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16. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ ออกแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ และสรุปผล
การดําเนินโครงการเป็นรูปเล่มเสนอผอ. ประกอบด้วย

16.1 นายวรพันธ์ เพิ่มพูล ประธานกรรมการ
16.2 นายพิทักษ์ อุปัญญ์ กรรมการ
16.3 นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ์ กรรมการ
16.4 นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข กรรมการ
16.5 นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง กรรมการ
16.6 ดร.มรรษพร สีขาว กรรมการและเลขานุการ
16.7 นางสาวพัชรวรรณ ม่ิงเหมือน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ขอให้คณะกรรมการทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ

สั่ง ณ วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2565

ว่าท่ีร้อยโท
(นิคม เหลี่ยมจุ้ย)

ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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ผังการเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

ประจําปีการศึกษา 2565 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ระหว่างวันท่ี 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ระดับช้ันปวช.1 (วันพฤหัสบดี ท่ี 5 พฤษภาคม 2565) **แบ่งเป็นรอบเช้า และรอบบ่าย

ระดับช้ันปวส.1 (วันศุกร์ ท่ี 6 พฤษภาคม 2565) **แบ่งเป็นรอบเช้า และรอบบ่าย

*************************

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

สนามบาส

2. โดม

จุดลงทะเบียน/

ส่งผลตรวจ ATK

เพ่ือตรวจสอบ

1 หยุดตรวจบริเวณจุดคดักรอง

2

- ตรวจสอบรายช่ือ/ห้อง/ครูท่ีปรึกษา
- ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
- ส่งผลตรวจ ATK ให้ครูท่ีปรึกษา
ขณะเข้ารับการลงทะเบียน



นางสาวธัญวรัตน์ พลอยเจริญ
โทรศัพท์ : 098-3488399



กําหนดการ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565

ระดับช้ันปวช.1 วันพฤหัสบดี ท่ี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30-16.30 น.
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

แบ่งเป็น 2 รอบ รายละเอียด ดังตาราง

ปวช.1 รอบเช้า เวลา 07.30-12.00 น. (เข้าหอประชุม 08.20 น.)

ที่ สาขาวิชา ครูท่ีปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา

1
ปวช.1/1 สาขาวิชาการบัญชี

ครูมรรษพร สีขาว และ
ครูอัลชลี ขุนศรีสุข

ครูพินรัฎ สีตลวรางค์
2

ปวช.1/2 สาขาวิชาการบัญชี
ครูจันทรมาส กลํ่าเอม และ
ครูพิทักษ์ อุปัญญ์

3 ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด ครูปวีณา นพนรินทร์ ครูปนัดดา ล่ิมภูษิตเจริญ

4 ปวช.1 สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน ครูปุริมปรัชญ์ คําชนแดน ครูสุภารัตน์ ติรพจน์กุล

5 ปวช.1 สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ ครูสิริพร รอดแสวง ครูรัชนิกร ยอดดี

6 ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ครูปรินทร์รัตน์ ภานิชวัชโยธิน ครูอุบล ไชยโย

7 ปวช.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ครูธนพนธ์ บุตรพรม ครูวนิดา ไกรกิจราษฎร์

8 ปวช.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ครูปวีณา พุ่มไม้ ครูกัณนิการ์ จันทรโกเมศ

ปวช.1 รอบบ่าย เวลา 12.30-16.30 น. (เข้าหอประชุม 13.00 น.)

ท่ี สาขาวิชา ครูท่ีปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา

1 ปวช.1/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูธิดาวรรณ เขียวป้ัน

ครูสิทธิชัย เสาเสนา2 ปวช.1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูปาริชาติ สองสี

3 ปวช.1/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูนิตยา คณธี

4 ปวช.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ครูรุจจิรา รามัญรักษ์ ครูพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ

5 ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ครูสุธาวัลย์ พีระพาณิชย์ ครูสัญชัย ป่ีแก้ว

6 ปวช.1 สาขาวิชาการท่องเท่ียว(MEP) ครูศตชนันท์ อยู่ทอง ครูอิษวัต รัตนสมบัติ

การแต่งกาย :
วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 ชุดประจําสาขาวิชา หรือ ชุดผ้าไทยลายขอ หรือชุดผ้าไทยสวยงาม
วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ชุดผ้าไทยสวยงาม



กําหนดการ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นปวส.1 วันศุกร์ ท่ี 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30-16.30 น.
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

แบ่งเป็น 2 รอบ รายละเอียด ดังตาราง

ปวส.1 รอบเช้า เวลา 07.30-12.00 น. (เข้าหอประชุม 08.20 น.)
ที่ สาขาวิชา ครูท่ีปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา
1

ปวส.1/1 สาขาวิชาการบัญชี
ครูพินรัฎ สีตลวรางค์

ครูพินรัฎ สีตลวรางค์

2
ปวส.1/2 สาขาวิชาการบัญชี

ครูวิกานดา ละอองเดช และ
ครูธีระพงษ์ กระการดี

3
ปวส.1/3 สาขาวิชาการบัญชี

ครูปาริชาติ โปยขุนทด และ
ครูขรินทร์ทิพย์ รุจิชีพ

4 ปวส.1/4 สาขาวิชาการบัญชี ครูดวงใจ จันทรัตน์

5 ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน ครูอุษณีย์ เกษร ครูสุภารัตน์ ติรพจน์กุล

6 ปวส.1 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก ครูสัญชัย ป่ีแก้ว ครูสัญชัย ป่ีแก้ว

7 ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ครูชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด ครูอุบล ไชยโย

8 ปวส.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ครูวนิดา ไกรกิจราษฎร์ ครูวนิดา ไกรกิจราษฎร์

9
ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและ

เครื่องแต่งกาย
ครูรัชนิกร ยอดดี ครูรัชนิกร ยอดดี

ปวส.1 รอบบ่าย เวลา 12.30-16.30 น. (เข้าหอประชุม 13.00 น.)

ท่ี สาขาวิชา ครูท่ีปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา

1 ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ครูเสมอ เวชสถล
ครูสิทธิชัย เสาเสนา2 ปวส.1/2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ครูสุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์

3 ปวส.1/3 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ครูกิติภูมิ ใจกล้า

4
ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ

(ทวิภาคี)
ครูพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ ครูพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ

5 ปวส.1/1 สาขาวิชาการตลาด ครูปวีณา นพนรินทร์
ครูปนัดดา ล่ิมภูษิตเจริญ

6
ปวส.1/2 สาขาวิชาการตลาด

(ทวิภาคี พรีเมียม)
ครูกฤษกรณ์ มีท้วม

7 ปวส.1 สาขาวิชาการท่องเท่ียว ครูอิษวัต รัตนสมบัติ

ครูอิษวัต รัตนสมบัติ8 ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี) ครูธัญวรัตน์ พลอยเจริญ

การแต่งกาย :
วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 ชุดประจําสาขาวิชา หรือ ชุดผ้าไทยลายขอ หรือชุดผ้าไทยสวยงาม
วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ชุดผ้าไทยสวยงาม



หนดการ
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2565

ระดับช้ันปวช.1 วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30-16.30 น.
ปวส.1 วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30-16.30 น.

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เวลา รายละเอียด สถานท่ี

07.30-08.00 น.
ภายใน 08.00 น.

นักเรียน ปวช.1 (รอบเช้า) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/รับคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่/
แสดงผลตรวจ ATK กับครูท่ีปรึกษา ปวช.1/ปวส.1 (ของแต่วัน/แต่ละรอบ)

โดม

08.00-08.20 น
.08.30 น.
เป็นต้นไป

- หัวหน้าสาขาวิชา และครูที่ปรึกษา (ของแต่วัน/แต่ละรอบ) นํานักเรียน/นักศึกษาในท่ีปรึกษา
ของตนเอง

ข้ึนบนหอประชุม (นั่งประจําท่ี)
พิธีเปิด 08.30 น.
- นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับ ท่านประธานในพิธี

(ว่าท่ีร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย) ด้านหน้าหอประชุม วอศ.สุโขทัย
- ประธานเปิดพิธี และรองผู้อํานวยการ 4 ฝ่าย เข้าหอประชุม
- งานสื่อโสต (เปิดเพลงมหาฤกษ์)
- นักศึกษาองค์การฯ นําประธาน นั่งรับรองท่ีโซฟา
- พิธีกร กล่าวต้อนรับประธาน กล่าวรายละเอียดการจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

ใหม่ ประจําปีการศึกษา 2565 พร้อมรับชมวีดีทัศน์แนะนําวิทยาลัยฯ
(งานสื่อ เปิดวีดีทัศน์แนะนําวิทยาลัยฯ)

- พิธีกร เชิญท่านประธาน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเข้าประจําแท่นพิธี (บนเวที)
เพื่อรับฟังคํากล่าวรายงานด้านบนเวที

- พิธีกร เชิญ นายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าว
รายงาน ต่อประธาน ณ โพเดียมด้านล่างเวที

- ประธาน กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2565
- พิธีกร เชิญท่านรองผู้อํานวยการ ท้ัง 4 ท่าน ข้ึนบนเวที
- พิธีกร แนะนํา ท่านรองผู้อํานวยการ ท้ัง 4 ท่าน
- พิธีกร เรียนเชิญท่านประธาน และคณะผู้บริหารกล่าวแนะนําแนวทางการจัดการเรียนการสอน

สายอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 ว่าท่ีร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 นายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

- พิธีกร เม่ือ ท่านประธาน รองผู้อํานวยการ 4 ฝ่าย แนะนําครบเรียบร้อย พิธีกร เรียนเชิญ
ผู้บริหาร ลงนั่งบริเวณโซฟา รับรองด้านล่าง
- พิธีกร เชิญ ครูรุจจิรา รามัญรักษ์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา
นายแบบ/นางแบบ ข้ึนด้านบนเวที เพื่อชี้แจงเรื่องการแต่งกาย และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา
เดินแบบแสดงเครื่องแบบ ท่ีถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา
- พิธีกร แนะนําหัวหน้าสาขาวิชา และครูท่ีปรึกษา (ของแต่ละวัน/แต่ละรอบ)
- พิธีกร นักเรียน นักศึกษา แยกย้ายพบครูที่ปรึกษา (ตามห้องเรียน โดยครูท่ีปรึกษา
แต่ละห้องจะเป็นผู้นําไปยังห้อง)
- พิธีกร แจ้งนักเรียน นักศึกษาใหม่ การติดต่อรับชุดนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน ให้นักเรียน/
นักศึกษาทราบ ก่อนเสร็จพิธี

หอประชุม


