
 

         
       ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

       ที่  ๑๐๑  /  ๒๕๕๖ 
        เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนใหม่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 

-------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต   ก ำหนดให้มีกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใหม่  “ศิษย์ดี ศรีวชิรธรรม”  
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ทุกคน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖  ในวันพฤหสับดีที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๕๖ 
ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.   เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย    และบรรลุวัตถุประสงค์ โดย
อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗  (๑)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู   และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พุทธศักรำช  ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรรบัผิดชอบ   ดังนี ้
 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

นำงวรรณี บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 
   นำงนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์  กรรมกำร 

นำงสุนิดำ เดชะทัตตำนนท ์  กรรมกำร 
นำงทองกรำว เสนำขันธ์  กรรมกำร    
นำยอดุลย ์ ศิริเวช   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  ให้ค ำปรึกษำ  และสนบัสนุนให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จเรียบรอ้ยตำมวัตถุประสงค์ 
 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 

นำยอดุลย ์ ศิริเวช  ประธำนกรรมกำร 
   นำยพิรำม ภูมิวิชิต  รองประธำนกรรมกำร  
นำยเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมกำร  นำงอุษณีษ์ อึ้งวิฑูรสถิตย์ กรรมกำร 
นำงพรพรรณ ยวดย่ิง  กรรมกำร  นำยอำทิตย ์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมกำร 
นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ กรรมกำร  นำยเพชร สำระจันทร ์ กรรมกำร 
นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศร ี กรรมกำร  นำยมนตร ี สุขสวัสดิ ์ กรรมกำร 
นำยปุ้ย  คงอุไร  กรรมกำร  นำยสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมกำร 
น.ส.จิรำ  จั่นเล็ก  กรรมกำร  นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร  
น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมกำร  นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 
น.ส.มวำร ี ใจชูพันธ์  กรรมกำร  น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ  กรรมกำร  
นำยอนุชำ      ค ำแดง  กรรมกำร  นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร 

น.ส.ภัทรนุช ค ำดี  กรรมและเลขำนุกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 



-๒-                             
 
หน้าท่ี    วำงแผน ก ำหนดกิจกรรม ประสำนงำน และด ำเนินกำรประชุมใหเ้ป็นไปด้วย 
              ควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 

นำงทองกรำว เสนำขันธ์ ประธำนกรรมกำร 
นำยเล็ก    สินวิชัย  รองประธำนกรรมกำร 

นำยศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมกำร  น.ส.รุ่งตะวัน ทำโสต  กรรมกำร  
น.ส.ศิรำภร นำบุญ  กรรมกำร        นำยอภิชำติ จุ่นหัวโทน  กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมกำร นำยจักกฤษณ์    ชัยปรำโมทย์ กรรมกำร  
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร ว่ำที่ร.ต.หญิงกิง่กมล ชูกะวิโรจน ์ กรรมกำร  
นำงวันเพ็ญ สุขสมพืช กรรมกำร นักกำรภำรโรง    กรรมกำร 
   นำงกุณฑล ี เจษฎำวัลย ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร    
หน้าท่ี     ๑.จัดห้องประชุมเป็นสถำนทีจ่ัดกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
   ๒.จัดโต๊ะหมูบู่ชำบนเวที และจัดบริเวณหอประชุมใหส้วยงำมเหมำะสม 
 
๔. คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และดแูลความเรยีบร้อย 
   น.ส.ภัทรนุช   ค ำดี  ประธำนกรรมกำร 
   นำยสุชำติ          รัตนเมธำกรู รองประธำนกรรมกำร 

ม.๑/๑ นำงล ำพอง          พูลเพิ่ม - 

ม.๑/๒ น.ส.วิไลรักษ์        กระลำม น.ส.ลักษณำ        อังกำบส ี
ม.๑/๓ น.ส.เสำวลกัษณ์    สันติธรรมเมธี นำงพัชรี            ระมำตร์ 

ม.๑/๔ นำงนวรัตน์         นำคเสนีย์ นำงพิมพส์ุภัค      บุบผำ 

ม.๑/๕ น.ส.รัตยำ           ร่ำงกำยดี น.ส.ภัทรนุช        ค ำดี 

ม.๑/๖ น.ส.เกวลี           บุญบำ - 

ม.๑/๗ น.ส.อรสำ          ชำติรัมย์ นำยสุวิท           ปิ่นอมร 

ม.๑/๘ น.ส.มีนำ           โอษฐงำม นำงพจมำน        ชีววัฒนำ 

ม.๑/๙ นำงวรำภรณ์      สัตยมำภำกร นำยเพิ่มศักดิ์      พูลสวัสดิ์ 

ม.๑/๑๐ นำงปภำดำ        พชรพงศ์สุข นำยอุตสำห์        สังขรัตน์ 

ม.๑/๑๑ นำงบุญเยี่ยม      พิทักศ์วงษ์ นำยสุชำติ          รัตนเมธำกรู 

 
 
 
 
 



-๓- 
 

 น.ส.ภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์ ประธำนกรรมกำร 
 นำยโกวิทย์       บุญทวี  รองประธำนกรรมกำร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าท่ี ๑.รับรำยงำนตัวนักเรียน ณ ลำนเอนกประสงค์ 
 ๒.ดูแลควำมเรียบรอ้ย และพบนักเรียนในประจ ำช้ันของตนเอง 
 ๓.สรปุจ ำนวนนักเรียนที่มำ และไมม่ำร่วมกจิกรรม 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
   น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธำนกรรมกำร 
น.ส.ภัทรนุช       ค ำดี  กรรมกำร นำงพรพรรณ  ยวดย่ิง  กรรมกำร 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร น.ส.มวำร ี ใจชูพันธ์  กรรมกำร  
นำยอนุชำ      ค ำแดง  กรรมกำร น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมกำร 

น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี  ด ำเนินกำรจัดอำหำรกลำงวัน  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มใหเ้พียงพอ กับนักเรียน และกรรมกำร 

 
๖. คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ 
   นำงทิพย์จันทร ์ หงษำ  ประธำนกรรมกำร 

น.ส.อนุศรำ บุญหลิม  รองประธำนกรรมกำร 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร 
นำงอุษณีษ์ อึ้งวิฑูรสถิตย์ กรรมกำร น.ส.อนุศรำ บุญหลิม  กรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมกำร คณะกรรมกำรนกัเรียน 

   นำยเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี  ด ำเนินกิจกรรมนันทนำกำรใหเ้หมำะสม เพื่อให้เกิดควำมสนกุสนำน  

ควำมรัก ควำมสำมัคคี และรักสถำบัน 
 
 

ม.๔/๑ น.ส.ฌัชชำ           ปัญญำเมำ นำยนิพนธ์        พจนสุวรรณชัย 

ม.๔/๒ นำงปุญยนุช         เอกศิร ิ น.ส.ศิรพิร         โกมำรกุล 
ม.๔/๓ น.ส.วชิรำภรณ์      สันตวงษ์ นำงศรีนภำ       อรัญญำเกษมสุข 

ม.๔/๔ น.ส.ชลิตำ           บุญรักษำ นำยโกวิทย์       บุญทวี 

ม.๔/๕ นำยสิทธิชัย         มำโนชกุล นำงกำญจนำ     ศิริมหำ 

ม.๔/๖ น.ส.ศิรำภร         นำบุญ นำงโสภำ          พงศ์เทพูปถัมภ์ 

ม.๔/๗ น.ส.สุดำพร        รำงทอง นำยมนตรี         สุขสวัสดิ์ 

ม.๔/๘ น.ส.ภรณ์กมนส์    ดวงสุวรรณ์ น.ส.มยรุี           มิ่งมงคล 

ม.๔/๙ น.ส.นิตติกำ          แสงสวัสดิ ์ - 



-๔- 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
   นำงจุฑำมำศ วำนิชชัง  ประธำนกรรมกำร 

  น.ส.เสำวลกัษณ์ สันติธรรมเมธี กรรมกำร 
น.ส.ธนพร นิกำญกูล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี ๑.เตรียมอุปกรณ์ส ำหรบัปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
 ๒.ดูแลพยำบำลนักเรียนทีเ่จบ็ป่วย 
 ๓.ติดต่อโรงพยำบำลและประสำนงำนผู้ปกครองกรณีนกัเรียนป่วยหนัก 
 
๘. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

นำงณัฎฐ์ธยำน์ สนั่นไหว  ประธำนกรรมกำร  
นำยเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมกำร นำยอำทิตย ์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมกำร  
น.ส.ภัทรนุช       ค ำดี  กรรมกำร นำยโกวิทย์       บุญทวี  กรรมกำร 

น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี  เป็นพิธีกร และก ำกับรำยกำรด ำเนินกจิกรรม ให้เปน็ไปตำมก ำหนดกำร 
 
๙. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
   นำงทัศนีย์  วงค์เขียว  ประธำนกรรมกำร 

น.ส.ภัทรนุช       ค ำดี กรรมกำร น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมกำร  
น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ กรรมกำร นำยอนุชำ      ค ำแดง  กรรมกำร 
  นำยปุ้ย  คงอุไร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าท่ี  ๑. ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยธุรกำร เพื่อเบิกจ่ำยเงนิงบประมำณ 
 ๒. ท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 
  
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   นำยสมยศ       แม้นสงวน       ประธำนกรรมกำร 
นำยปวิตร สมนึก  กรรมกำร นำยธรรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ กรรมกำร           
นำยสิทธิชัย มำโนชกุล         กรรมกำร นำยก ำพล จำงจะ  กรรมกำร 
นำยภำคภูมิ แก้วเย็น  กรรมกำร นำยณัฐพงศ์     พูลสวัสดิ ์ กรรมกำร 
   นำยสุวิทย ์ ปิ่นอมร         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้าท่ี  ๑.ควบคุม ดูแลระบบเสียง แสง 
 ๒.บันทึกภำพวิดีทัศน์ และภำพน่ิง ตำมควำมเหมำะสม 
 ๓.จัดท ำ VTR แนะน ำโรงเรียน 
 
 



-๕- 

 
          ๔.จัดท ำ และติดตัง้ ตัวอักษร บนหอประชุม ด้วยข้อควำมว่ำ 

 

 

การอบรมคุณธรรม “ศิษย์ดีศรีวชิรธรรม” 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑,๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดี ท่ี ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 
๑๑.คณะกรรมการกิจกรรมคณะสี 

นำยพิรำม ภูมิวิชิต    ประธานกรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์   หัวหน้าคณะสีอัญชัน 

 นำยจักกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์
น.ส.สุกัญญำ     ชำซิโย 
นำยปุ้ย            คงอุไร               หัวหน้าคณะสีนนทรี 

 น.ส.ฌัชชำ       ปัญญำเมำ   
น.ส.อนุศรำ       บุญหลิม 
น.ส.จิรำ         จั่นเล็ก              หัวหน้าคณะสีปาริชาต 
นำงปุญยนุช       เอกศิริ 
น.ส.เสำวลกัษณ์   สันติธรรมเมธี 
นำยมนตรี        สุขสวัสดิ ์           หัวหน้าคณะสีเอ้ืองช่อแสด 
น.ส.พรรนิภำ        สีลำโส 
น.ส.สุดำพร        รำงทอง 
นำยสุเนตร         ศรีใหญ่            หัวหน้าคณะสีอินทนิล 
น.ส.เกวลี           บุญบำ 
นำยโกวิทย์          บุญทวี 

หน้าท่ี ๑.จัดกจิกรรมรับน้องใหม่ส ี
 ๒.ฝึกซ้อมเพลงมำร์ชโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 ๓.ฝึกซ้อมเพลงประจ ำคณะส ี
 ๔.ปลกูฝงัระบบพี-่น้อง กำรท ำงำนเป็นทีมและรักสถำบัน 
 
๑๒.คณะกรรมการจัดเกมส์ กีฬา สามัคคี 

นำยณรงค์ หนูนำร ี  ประธำนกรรมกำร 
นำยนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมกำร นำยภำคภูมิ แก้วเย็น  กรรมกำร 

นำยเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑.จัดเกมส์ กีฬำ เพื่อควำมสัมพันธ์ส่งเสริมควำมรกัสถำบันและควำมสำมัคคี 

๒.ควำมคุมกำรแข่งขันเกมส์ กีฬำใหเ้ป็นไปด้วยควำมเรียบรอ้ย 



-๖- 
 

๑๓. คณะวิทยากรประจ าฐาน 
ฐานท่ี๑ วิชาการ  

นำงสุนิดำ เดชะทัตตำนนท์  ประธำนกรรมกำร 
นำยสมยศ แม้นสงวน รองประธำนกรรมกำร 

น.ส.ศิรพิร โกมำรกุล กรรมกำร นำงสำวอนุศรำ   บุญหลมิ กรรมกำร 
นำงพัชร ี ระมำตร ์ กรรมกำร  

นำงศรีนภำ อรัญญำเกษมสุข กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ฐานท่ี ๒ งบประมาณและสินทรัพย ์

นำงนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ ประธำนกรรมกำร 
น.ส.สุวรรณี พิริยะประทำน กรรมกำร น.ส.มยรุ ี      มิ่งมงคล  กรรมกำร 

 นำยสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ กรรมกำร น.ส.พรรนิภำ สีลำโส  กรรมกำร 
 น.ส.มีนำ โอษฐงำม กรรมกำร  

นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ฐานท่ี ๓ บริหารงานบุคคล 

นำยอดุลย ์ ศิริเวช  ประธำนกรรมกำร 
น.ส.ภัทรนุช ค ำดี  กรรมกำร นำยเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมกำร  
นำยมนตร ี สุขสวัสดิ ์ กรรมกำร นำยเพชร สำระจันทร ์ กรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมกำร นำยอำทิตย ์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมกำร 

นำยพิรำม ภูมิวิชิต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ฐานท่ี ๔ บริหารท่ัวไป 
   นำงทองกรำว เสนำขันธ์ ประธำนกรรมกำร 
 นำงณัฏฐ์ธยำน์ สนั่นไหว  กรรมกำร นำยโกวิทย์ บุญทวี  กรรมกำร
 น.ส.อรสำ ชำติรัมย์  กรรมกำร น.ส.รุ่งตะวัน      ทำโสต  กรรมกำร 

ว่ำที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมกำร  
นำยเล็ก  สินวิชัย       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
ฐานท่ี ๕ กลุ่มสัมพันธ์นันทนาการ 
   นำงอุษณีษ์ อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธำนกรรมกำร 

น.ส.พันทิพำ หิงสุวรรณ รองประธำนกรรมกำร 
นำยสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมกำร น.ส.เกวล ี บุญบำ  กรรมกำร 
น.ส.อนุศรำ บุญหลิม  กรรมกำร นำยโกวิทย์ บุญทวี  กรรมกำร 
นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศร ี กรรมกำร นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร

 น.ส.ศิรำภร นำบุญ  กรรมกำร น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์ กรรมกำร
 คณะกรรมกำรนกัเรียน 

นำงทิพย์จันทร ์ หงษำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



-๗- 
 

หน้าท่ี   ๑.แนะน ำงำนในฝ่ำยให้นักเรียนทรำบ 
๒.ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนในฝ่ำยน้ันๆ 

 ๓.นิเทศข้ันตอนกำรติดต่อขอรบับริกำรในฝ่ำยนั้นๆ 
 ๔.จัดกจิกรรมส่งเสริมควำมสำมัคคี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 
๑๔.คณะกรรมการฝ่ายจัดท าซุ้มต้อนรับ 

นำงอุษณีษ์ อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธำนกรรมกำร 
คณะกรรมกำรนกัเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖  กรรมกำร นักพัฒนำทกุคน กรรมกำร  

นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร และเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑.จัดท ำซุม้ต้อนรบันักเรียน ม๑.  ม.๔  ในวันที่  ๒  พฤษภำคม  ๒๕๕๖ 

๒.จัดเตรียมด้ำย ชมพ-ูเขียว ผูกข้อมือ  นักเรียน ม.๑  ม.๔  
 

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
   น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ประธำนกรรมกำร 
นำยสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมกำร  น.ส.ภรณ์กมนส ์   ดวงสุวรรณ์ กรรมกำร 
   น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ  กรรมกำร และเลขำนุกำร 
หน้าท่ี  ๑. จัดท ำเครื่องมือประเมินผลให้นักเรียน และผู้ทีเ่กีย่วข้อง ประเมินกจิกรรม 

กำรอบรมกำรอบรมคุณธรรม “ศิษย์ดีศรีวชิรธรรม” 
 ๒.สรปุผลกำรประเมิน และรำยงำนใหฝ้่ำยบริหำรและผูท้ี่เกีย่วข้องทรำบ 

 
 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

           สั่ง ณ วันที่  ๑  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

                                                                  
    (นำงวรรณี บุญประเสริฐ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนใหม่ “ศิษย์ดีศรีวชิรธรรม”  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

วันเสาร์ ที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
********************************** 

 
 

 
 
 
 
 

 

เวลา กิจกรรม ผู้รบัผดิชอบ 
๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น. -นักเรียน ม.๑,ม.๔ (ใหม่)เข้ำแถวตำมคณะสี/เคำรพธงชำติ/ 

นัดหมำย / ลงทะเบียน 
บริหารงานบุคคล / 
ครูท่ีปรึกษา 

๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐น. -ไหว้พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน  / ลอดซุ้ม ชมพู-เขียว /  
ผูกข้อมือ (ด้ำยชมพู-เขียว) /  

คณะสี 

๐๙.๐๐น.-๑๐.๐๐ น. -พิธีเปิด / VTR แนะน ำโรงเรียน/ พบหัวหน้ำระดับ/            
ครูที่ปรึกษำ/นันทนำกำร/อำหำรว่ำง 

บริหารงานบุคคล/ 
งานโสตฯ 
ทีมนันทนาการ 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. -เข้ำฐำน “เรำรักวชิรธรรมสำธิต”  ๕  ฐำน  บนหอประชุม       
( ฐำนละ ๒๐ นำที ) 
๑.วิชำกำร  
๒.บริหำรงำนบุคคล  
๓.บริหำรทั่วไป  
๔.บริหำรกำรเงินและสินทรัพย์  
๕.กลุ่มสัมพันธ์/แนะแนว  

กลุ่มบริหาร๔ฝ่าย /
ทีมนันทนาการ/  
แนะแนว 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. -รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. -กิจกรรมคณะสี/เพลงประจ ำโรงเรียน/เพลงประจ ำคณะสี 

อำหำรว่ำง 
คณะสี 

๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. -เกมส์ / กีฬำ / สำมัคคี พลานามัย 

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. -ประเมินผล / นันทนำกำร/พิธีปิด บริหารงานบุคคล
และทีมนันทนาการ  


