
 

         
       ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

       ที่ ๑๗๔ / ๒๕๕๙ 
        เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกจิกรรมอบรมสภำนักเรียนและนักเรียนแกนน ำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

-------------------------------------------- 
        ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต   ก ำหนดให้มีกำรอบรมสภำนักเรียนและนักเรียนแกนน ำ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๙  ในวันที่  ๒๐  มิถุนำยน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗  (๑)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู   
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช  ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ   ดังนี ้

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
นำงวรรณี บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 
นำงทองกรำว เสนำขันธ์  กรรมกำร    
นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  ให้ค ำปรึกษำ  และสนบัสนุนให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จเรียบรอ้ยตำมวัตถุประสงค์ 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
   นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม  ประธำนกรรมกำร 
   นำยพิรำม ภูมิวิชิต  รองประธำนกรรมกำร  
นำงพรพรรณ ยวดย่ิง  กรรมกำร นำงพัชร ี ระมำตร ์ กรรมกำร  
นำงธนภร เนตรสว่ำง กรรมกำร นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู กรรมกำร  
นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ กรรมกำร นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ กรรมกำร 
น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์ กรรมกำร นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร  
นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมกำร น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมกำร 
นำยสุเนตร        ศรีใหญ่          กรรมกำร    น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมกำร 
นำยเพชร สำระจันทร ์ กรรมกำร น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์ กรรมกำร  
น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง กรรมกำร นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์          กรรมกำร  น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ  กรรมกำร 
นำยทินกร พำนจันทร ์ กรรมกำร น.ส.อินทิรำ จั่นโต  กรรมกำร 
นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมกำร น.ส.กลุยำ บูรพำงกูร กรรมกำร 
   ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี    วำงแผน ก ำหนดกิจกรรม ประสำนงำน และด ำเนินกำรประชุมใหเ้ป็นไปด้วย 
              ควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
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๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 

น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์ ประธำนกรรมกำร 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมกำร  
นักพัฒนำทกุคน   กรรมกำร   
   นำยศุภกิจ  หนองหัวลิง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี     ๑.จัดห้องประชุมเป็นสถำนทีจ่ัดกำรอบรมสภำนักเรียนและนักเรียนแกนน ำ 
   ๒.จัดโต๊ะหมูบู่ชำบนเวที และจัดบริเวณหอประชุมใหส้วยงำมเหมำะสม 

๔. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
   นำงพรพรรณ  ยวดย่ิง  ประธำนกรรมกำร 
น.ส.กลุยำ บูรพำงกูร กรรมกำร น.ส.ณิชำ แสงทอง  กรรมกำร 

 น.ส.ภำนุมำศ  ชำติทองแดง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี  ด ำเนินกำรจัดอำหำรกลำงวัน  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มให้วิทยำกร  

๕. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
   นำงจุฑำมำศ  วำนิชชัง  ประธำนกรรมกำร 
   น.ส.จุฑำรัตน์  เกำะหวำย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑. เตรียมอปุกรณ์ส ำหรบัปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
 ๒. ดูแลพยำบำลนกัเรียนทีเ่จบ็ป่วย 
 ๓. ติดต่อโรงพยำบำลและประสำนงำนผู้ปกครองกรณีนักเรยีนป่วยหนัก 

๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ   เซียะสวัสดิ ์ ประธำนกรรมกำร 

น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมกำร ว่ำที่ร.ต.หญิงกิง่กมล ชูกะวิโรจน ์ กรรมกำร 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมกำร  

นำยอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี  เป็นพิธีกร และก ำกับรำยกำรด ำเนินกจิกรรม ให้เปน็ไปตำมก ำหนดกำร 

๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
   นำงทัศนีย์  วงค์เขียว  ประธำนกรรมกำร 
นำยอภิวัฒน์         บุญอ่อน กรรมกำร 

ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี   ๑. ติดต่อประสำนงำนกบัฝ่ำยธุรกำร เพื่อเบิกจ่ำยเงนิงบประมำณ 
 ๒. ท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 
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๘. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นำยสุวิท ปิ่นอมร  ประธำนกรรมกำร 

นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย์   กรรมกำร นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล กรรมกำร 
นำยเสถียร บุญมหำสทิธ์ิ กรรมกำร นำยสมุฎฎ์ิ ภำษำดี            กรรมกำร  
นำยวัชระ เต๋งเจรญิสุข      กรรมกำร นำยภำคภูมิ      แก้วเย็น        กรรมกำร 
นำยสุริยำ ทรัพยเ์ฮง กรรมกำร นำยก ำพล จำงจะ   กรรมกำร 
   นำยปวิตร สมนึก    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี  ๑. ควบคุม ดูแลระบบเสียง แสง 
 ๒. บันทึกภำพวิดีทัศน์ และภำพน่ิง ตำมควำมเหมำะสม 
          ๓. จัดท ำ และติดตั้ง ตัวอักษร บนหอประชุม ด้วยข้อควำมว่ำ 
 

 

 
 
 
 

 
๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

นำยสุเนตร ศรีใหญ ่  ประธำนกรรมกำร 
   ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี  ๑. จัดท ำเครื่องมือประเมินผลให้นักเรียน และผู้ทีเ่กีย่วข้อง ประเมินกจิกรรมอบรมสภำนักเรียนและนักเรียนแกนน ำ  
          ๒. สรปุผลกำรประเมนิ และรำยงำนใหฝ้่ำยบริหำรและผูท้ี่เกี่ยวข้องทรำบ 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่     ๖     มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

              สั่ง ณ วันที่     ๖      มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 
     
    (นำงวรรณี บุญประเสริฐ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 
 
 
 
 
 
 

 

การอบรมสภานักเรียนและนักเรียนแกนน า 
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 



 
 
 

ก าหนดการกิจกรรมอบรมสภานักเรียนและนกัเรียนแกนน า 
วันที่  ๒๐ มิถุนายน  2559  เวลา 07.30-16.30 น.  

ณ หอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
************************************ 

 
07.30 – 08.10 น. - เข้ำแถวกิจกรรมหน้ำเสำธง , จัดระเบียบแถว , เคำรพธงชำติ 

08.10 – 08.30 น. - ฟังค ำช้ีแจงเรื่องกิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. - พิธีเปิด (โดยประธำน) 

09.00 – 12.00 น. - ด ำเนินกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นผู้น ำ 

12.00 – 13.00 น. - รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 16.00 น. - ด ำเนินกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นผู้น ำ 

16.00 – 16.30 น. - สรุปกจิกรรม 

   - พิธีปิด 

 

หมายเหตุ  ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 

 


