
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที ่ ๒๐๖ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
…………………………………………………………………………..……. 

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่  
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ในวันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๖๔  ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
เพ่ือให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์   โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา  ๒๗  (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ 
   นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 

นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรทิพย์ นาคเกิด  กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ ์ กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมการ นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ   
นายชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์  กรรมการ นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ   
นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ   
นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการ   
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการ  
นายนภดล คำพร  กรรมการ นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ  
นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ  นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการ 
นางสาวนฤมล รับส่ง  กรรมการ  นางสาวอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ  
นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ นางสาวจิราพร เวียงชนก กรรมการ 
นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ กรรมการ ว่าที่ร้อยตรีธมลวรรณ  สีทอง กรรมการ 
นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ   

นายอติวรรตน์  พันธุวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวธนาภา  แซ่เล้า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที ่  วางแผน และประสานงานให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ 
 



๓.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ 
นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง ประธานกรรมการ 

นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ กรรมการ นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ 
นางสาวอรอนงค์  ชาญรอบ กรรมการ 

นางสาวธนาภา  แซ่เล้า  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่   รับลงทะเบียนนักเรียนที่จะเข้าร่วมอบรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับข่ี 
 
๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร 

นางสาวอาภาพร  ภิระบรรณ์ ประธานกรรมการ 
นางสาวลาวัลย ์  คงแก้ว  รองประธานกรรมการ  

นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการ นายชนินทร์ บัวแจ้ง   กรรมการ 
นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ นางทิพย์จันทร์ หงษา   กรรมการ 
นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์ กรรมการ 

นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่    ๑. ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอน โดยประสานงานกับทุกฝ่าย 
             ๒. จัดเตรียมคำกล่าวรายงานและคำกล่าวให้โอวาท มอบให้ประธานในพิธี ฯ  
             ๓. เชิญชวนคณะครูให้ไปร่วมพิธี 
             ๔. จัดเตรียมเพลงที่จะใช้ในพิธี 
 
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง 

นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ ประธานกรรมการ 
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ นางสาวอโนชา โปซิว       กรรมการ 
นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการ  

นางสาวโสภิดา  ไชยวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  จัดเตรียมอาหารว่าง สำหรับวิทยากรและครูผู้ดูแลนักเรียน 
 

๖. คณะกรรมการควบคุม ดูแลนักเรียนในช่วงดำเนินกิจกรรม  
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  ประธานกรรมการ 

นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการ นายชิษณุ หนูแดง       กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ ์ กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน  กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ   

นายอติวรรตน์  พันธุวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวธนาภา  แซ่เล้า  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 
 



หน้าที ่  ๑. จัดนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ๒. คอยดูแลนักเรียนให้มีส่วนร่วมกับการดำเนินกิจกรรม 
 ๓. ดูแลนักเรียนในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กรมการขนส่งทางบก  
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   นายสุวิท  ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 
   นายสมุฎฎิ์  ภาษาดี            รองประธานกรรมการ 
นายปวิตร สมนึก  กรรมการ นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ นายวัชระ เต๋งเจริญสุข      กรรมการ  
นายภาคภูมิ       แก้วเย็น        กรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์    ชัยปราโมทย์   กรรมการและเลขานุการ    
   นายสุริยา    ทรัพย์เฮง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายกำพล  จางจะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.จัดเครื่องเสียง ระบบไฟให้สมบูรณ์  พร้อมสำหรับการใช้งาน ณ ลานอเนกประสงค์ 

๒.บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในพิธีการ 
๓.จัดทำตัวอักษรข้อความอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นจอ LCD 
 
 
 
 
 
 

 

 
๘.  คณะกรรมการอาคารสถานที ่และสภาพแวดล้อม 

นางสาวอาภาพร  ภิระบรรณ์  ประธานกรรมการ 
นักพัฒนาทุกคน         กรรมการ  

   นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  ๑. จัดสถานทีใ่ห้สะอาด เป็นระเบียบ และตกแต่งดอกไม้ ประดิษฐ์ผ้าเวทีให้สวยงาม  

    ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 ๒. จัดที่นั่งสำหรับคณะคร ูและนักเรียน ผู้เข้าร่วมงาน 

 
 
 
 
 

โครงการ 
นักเรียนรุน่ใหม่มีใบขับขี ่

  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๗ เมษายน  ๒๕๖๔  

ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
                                      ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๔๙ 
                          ๓๐   มีนำคม   ๒๕๕๐ 
 



๙.    คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
   นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  ประธานกรรมการ 

นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว  กรรมการ  
นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ  กรรมการ 

   นางสาวพรวลี  สุขสอาด   กรรมการและเลขานุการ 
 
๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  

นายอติวรรตน์  พันธุวงศ์   ประธานกรรมการ 
นางสาวธนาภา  แซ่เล้า   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  ทำการประเมินผล สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการดำเนินการ 
 

  ทั้งนี้ต้ังแต่   วันที่  ๒๓  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

สั่ง ณ วันที่  ๒๓  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

( นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับข่ี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๗ เมษายน  ๒๕๖๔  

ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.  ลงทะเบียน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และรับประทาน 

อาหารว่าง 
๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง  

และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)  
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐม 

พยาบาล 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ความเสี่ยงและสภาพการณ์การเกิด 

อุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๑๕ – ๑๕.๓๐ น.  สาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัย 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ทดสอบการขับรถจักรยานยนต์ 
  
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


