
 
    
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี ๐๓๘ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

เพื่อให้การบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ  
มีการนิเทศ ติดตามงาน และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและโรงเรียน 
อาศัยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้  

    ๑.  คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานบุคคล ประธาน 
นายพิราม ภูมิวิชิต ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล รองประธาน 
นางพัชร ี ระมาตร ์  กรรมการ 
นางธนภร เนตรสว่าง  กรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู  กรรมการ 
นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ  กรรมการ 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา  กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ์     สันตวงษ์  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
นางสุภาภรณ์     ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์  กรรมการ 
น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข  กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์  กรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตมั่น  กรรมการ 
นายสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมการ 
น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์  กรรมการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง  กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
น.ส.อินทิรา จั่นโต  กรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี  กรรมการ 
น.ส.กลุยา บูรพางกูร  กรรมการ 
น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ 
น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ 
น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 

หน้ำท่ี  ร่วมก าหนดนโยบาย  วางแผนการ ด าเนินการ  ก ากับติดตาม   ส่งเสริมพัฒนา  การปฏิบัติงาน  เพื่อให ้
แต่ละงานปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพ ให้การสนบัสนนุในการปฏิบัตงิานต่างๆ ประเมินผลการปฏิบัตงิาน  
เสนอต่อผู้อ านวยการ 
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    ๒.  งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

น.ส.นฤมล รับส่ง หัวหน้า 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
น.ส.กลุยา บูรพางกูร ผู้ช่วย 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา ผู้ช่วย 
นางธนภร เนตรสว่าง ผู้ช่วย 
นายสุเนตร ศรีใหญ ่ ผู้ช่วย 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู ผู้ช่วย 
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง ผู้ช่วย 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง ผู้ช่วย 
น.ส.ณิชา แสงทอง ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการควบคุม ก ากับดูแลส านักงานกลุม่บรหิารงานบุคคล งานสารบรรณ พัสดุ การเงิน ให้
เกิดประสทิธิภาพ 
    ๓.  งำนส่งเสริมวินัยและคุณธรรม 

นายพิราม ภูมิวิชิต หัวหน้า 
น.ส.นฤมล รับส่ง ผู้ช่วย 
นางธนภร เนตรสว่าง ผู้ช่วย 
น.ส.อินทิรา จั่นโต ผู้ช่วย 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู ผู้ช่วย 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี ผู้ช่วย 
นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ ผู้ช่วย 
น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ ผู้ช่วย 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา ผู้ช่วย 
น.ส.กลุยา บูรพางกูร ผู้ช่วย 
น.ส.วชิราภรณ์     สันตวงษ์ ผู้ช่วย 
นายเสถียร บุญมหาสทิธ์ิ ผู้ช่วย 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน ผู้ช่วย 
น.ส.ชลิตา บุญรกัษา ผู้ช่วย 
นางสุภาภรณ์     ภู่ระหงษ์ ผู้ช่วย 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 

 หน้ำท่ี วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม แก้ไข พัฒนา ประสานงานกบัระดับช้ัน ครูที่ปรึกษา เพื่อติดตาม
ปรับแก้พฤติกรรมนกัเรียนที่ไม่เหมาะสม และผิดระเบียบของโรงเรียน และพฒันาวินัย คุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนให้มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
   ๔.  งำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ หัวหน้า  
นางสาวอรวรรยา ภาคค า ผู้ช่วย  
น.ส.กลุยา บูรพางกูร ผู้ช่วยและเลขานุการ  
๔.๑ คณะกรรมการดูแลพฤติกรรมนกัเรียนที่มาสายระหว่าง ๗.๓๐ – ๘.๑๐ น. 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ นางธนภร เนตรสว่าง วันจันทร ์
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ น.ส.กลุยา บูรพางกูร วันอังคาร 
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ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ น.ส.อินทิรา จั่นโต วันพุธ 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี วันพฤหัสบด ี
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ นางพัชร ี ระมาตร ์ วันศุกร์ 
๔.๒ คณะกรรมการดูแลพฤติกรรมนกัเรียนที่มาสายระหว่างเวลา ๘.๑๐ – ๙.๐๐ น. 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้าคณะสีอญัชัน วันจันทร ์  
นายเพชร    สาระจันทร ์ หัวหน้าคณะสีนนทร ี วันอังคาร  
น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข หัวหน้าคณะสปีาริชาต วันพุธ  
นายสุเนตร ศรีใหญ ่ หัวหน้าคณะสเีอื้องช่อแสด วันพฤหัสบด ี  
น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น หัวหน้าคณะสีอินทนิล วันศุกร์  
๔.๓ คณะกรรมการกรอกคะแนนพฤติกรรม 
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง ผู้กรอกคะแนนพฤติกรรม ม.1 
น.ส.ณิชา แสงทอง ผู้กรอกคะแนนพฤติกรรม ม.2 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้กรอกคะแนนพฤติกรรม ม.3 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้กรอกคะแนนพฤติกรรม ม.4 
น.ส.เกวล ี บุญบา ผู้กรอกคะแนนพฤติกรรม ม.5 
น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง ผู้กรอกคะแนนพฤติกรรม ม.6 
คณะกรรมการนกัเรียน ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตามพัฒนางานส่งเสรมิกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ให้มีประสิทธิภาพ โดยติดตามประสานงานแจ้งคะแนนคุณลกัษณะอันพึงประสงค์กบัครูทีป่รกึษา หัวหน้าระดบัช้ัน 
ร่วมหาแนวทางวิธีการเพื่อรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน สง่เสริมนกัเรียน ป้องกันแก้ไข ส่งต่อเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนใหเ้ป็นคนดี 

     ๔.๔  งานธารน้ าใจจากครูสู่ศิษย ์
น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ หัวหน้า 
น.ส.เกวล ี บุญบา ผู้ช่วย 
น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตย์มั่น ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ประสานงานกับครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และหัวหน้าระดับช้ัน เพื่อช่วยเหลอืนักเรียน 

     ๔.๕  งานเงินทุนการศึกษา 
นางสาวจุฬาลกัษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ หัวหน้า 
น.ส.อินทิรา จั่นโต ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ประสานงานกับฝ่ายบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
เครือข่ายผูป้กครอง ผูม้ีอุปการคุณ ผู้มจีิตกุศล จัดหาทุน เพือ่เป็นทุนการศึกษามอบแก่นักเรยีน 

     ๔.๖ งานกิจกรรมหน้าเสาธง 
นายสุเนตร ศรีใหญ ่ หัวหน้า  
น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข ผู้ช่วย  
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้ช่วย  
น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตย์มั่น ผู้ช่วย  
นายเพชร สาระจันทร ์ ผู้ช่วย  

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
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 ๕.  งำนส่งเสรมิควำมร่วมมือบ้ำน โรงเรียน และชุมชน 

นายสุชาติ รัตนเมธากรู หัวหน้า  
นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ ผู้ช่วย 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา ผู้ช่วย 
น.ส.วชิราภรณ์     สันตวงษ์ ผู้ช่วย 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน ผู้ช่วย 
นางสุภาภรณ์     ภู่ระหงษ์ ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ประสานงานความร่วมมือ บ้าน โรงเรียนและชุมชน ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

  ๖.  งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 
น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตย์มั่น หัวหน้า  
น.ส.เมทิตา ชัยมา ผู้ช่วย  
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี ผู้ช่วย  

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ประสานงานกับครูที่ปรึกษา หวัหน้าระดับช้ัน  จัดต้ังเครือข่ายผูป้กครองระดับ
ห้องเรียน ระดับช้ันเรียน ระดับโรงเรียน 

  ๗.  งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน หัวหน้า 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา ผู้ช่วย 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์ ผู้ช่วย 
น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตย์มั่น ผู้ช่วย  

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ สง่เสรมิ
การแสดงออกและมสี่วนร่วมในขอบเขต หน้าที่ และกฎหมาย 

  ๘.  งำนระดับชั้น 
นายพิราม ภูมิวิชิต หัวหน้า 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ 
นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 
นายไพโรจน์         อินต๊ะภา หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
น.ส.กลุยา บูรพางกูร รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 
น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์ หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
นายเสถียร บุญมหาสทิธ์ิ รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
น.ส.ชลิตา  บุญรกัษา รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๕ 
นางสุภาภรณ์     ภู่ระหงษ์ หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ 

หน้ำท่ี  รับผิดชอบในการควบคุมดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน ร่วมก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
จัดระบบควบคุมดูแลพฤติกรรมนกัเรียนให้อยู่ในระเบียบวินยัของโรงเรียนโดยประสานงานความร่วมมอืกับ 
คุณครูที่ปรกึษา หาทางป้องกันมิให้นักเรียนประพฤติ หรอืกระท าผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน แนะน าตักเตือน 
ส่งเสริม ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับช้ันใหท้ั่วถึง 
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    ๙.  งำนคณะสี 

นายพิราม ภูมิวิชิต หัวหน้า 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้าคณะสีอญัชัน 
นายเพชร    สาระจันทร ์ หัวหน้าคณะสีนนทร ี
น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข หัวหน้าคณะสปีาริชาต 
นายสุเนตร ศรีใหญ ่ หัวหน้าคณะสเีอื้องช่อแสด 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น หัวหน้าคณะสีอินทนิล 

หน้ำท่ี  รับผิดชอบในการจัดต้ังคณะกรรมการนักเรียนคณะสี  วางแผน ด าเนินการ ก ากบัดูแลและติดตามผลการ
ท างานของนักเรียนคณะสี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียนในคณะสี 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความสามารถด้านกจิกรรม จัดครูปฏิบัตหิน้าที่
เวรประจ าวันประจ าจุดต่างๆ ควบคุมดูแลการปฏิบัตหิน้าที่ครูเวรประจ าวัน พร้อมรายงานการปฏิบัติหน้าทีเ่วร
ประจ าวันต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  

    ๑๐.  งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำพฤติกรรมนักเรียน 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้า 
นายสุเนตร ศรีใหญ ่ ผู้ช่วย 
นายเพชร สาระจันทร ์ ผู้ช่วย 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู ผู้ช่วย 
น.ส.นฤมล รับส่ง ผู้ช่วย 
นางธนภร เนตรสว่าง ผู้ช่วย 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม แก้ไข พัฒนา ปอ้งกัน ป้องปรามปญัหายาเสพติด ปญัหาชู้สาว  
ลักทรัพย์ อบายมุข กรรโชกทรัพย์ รีดไถ พฤติกรรมก้าวร้าวและทะเลาะวิวาทในโรงเรียน และในส่วนที่เกี่ยว 
ข้องกับนักเรียนให้หมดไป 

   ๑๑.  งำนรักษำควำมปลอดภัย 
นายพิราม ภูมิวิชิต หัวหน้า 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี ผู้ช่วย 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู ผู้ช่วย 
นายเพชร สาระจันทร ์ ผู้ช่วย 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา ผู้ช่วย 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ประสานงาน ก าหนดบุคคล เพือ่ดูแลรักษาความปลอดภัยของนกัเรียน บุคลากรและ
ทรัพยส์ินของโรงเรียน 

  ๑๒. งำนเสมำรักษ์ 
      นายสาธิต     แก้วศรีทัศน์ หัวหน้า 

นายเพชร   สาระจันทร ์ หัวหน้า และ นายสุเนตร ศรีใหญ ่ ผู้ช่วย 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ หัวหน้า และ นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี ผู้ช่วย 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู หัวหน้า และ นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา ผู้ช่วย 

   น.ส.นฤมล      รับส่ง ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ จัดเวรออกสายตรวจมอเตอร์ไซด์รอบๆและบริเวณแหล่งมั่วสุม พื้นทีเ่สี่ยงของเยาวชน 
ใกล้โรงเรียนและบันทกึรายงานการตรวจ  ประสานงานกับศูนย์เสมารักษ์ หน่วยอื่นๆ  และครูฝ่ายปกครอง
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ส่งเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนกัเรียน  

   ๑๓.  งำนสภำนักเรียน 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้า 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น ผู้ช่วย 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู ผู้ช่วย 
นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ ผู้ช่วย 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา ผู้ช่วย 
น.ส.วชิราภรณ์     สันตวงษ์ ผู้ช่วย 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน ผู้ช่วย 
นางสุภาภรณ์     ภู่ระหงษ์ ผู้ช่วย 
น.ส.นฤมล รับส่ง ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม การเลือกตัง้คณะกรรมการนักเรียนและคัดเลอืกนักเรียนแกนน า เป็นที่
ปรึกษาสภานักเรียน นิเทศ แนะน าการปฏิบัติงานของสภานกัเรียน  
   ๑๔.  งำนควบคุมภำยใน 

น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง หัวหน้า 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม พฒันาระบบงานควบคุมภายในตามแผนงาน/โครงการ กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล  
   ๑๕.  งำนติดตำมและประเมินผล 

น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง หัวหน้า 
นายสุเนตร ศรีใหญ ่ ผู้ช่วย 
นายทินกร พานจันทร ์ ผู้ช่วย 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู ผู้ช่วย 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา ผู้ช่วย 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน ผู้ช่วย 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า ผู้ช่วย 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์ ผู้ช่วย 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
นายสุมังครัตน์ โคตรรมณ ี ผู้ช่วย 
น.ส.กลุยา บูรพางกูร ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ งานติดตามและประเมินผล ตามแผนงาน/โครงการ กลุม่บริหารงานบุคคล ให้เป็นไป
ตามก าหนดการและเป้าหมายที่วางไว้ 
   ๑๖.  งำนประกันคุณภำพ 

น.ส.อรวรรยา ภาคค า หัวหน้า 
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง ผู้ช่วย 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม การรวบรวมเอกสารหลักฐาน แผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  
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   ๑๗.  งำนสำรสนเทศ 

น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข หัวหน้า 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
น.ส.นฤมล รับส่ง ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับกิจกรรม การรวบรวมเอกสารข้อมูลสารสนเทศกลุม่บริหารงานบุคคล 
อย่างเป็นระบบ 

   ๑๘.  งำนพัสด ุ
นายสุชาติ รัตนเมธากรู หัวหน้า 
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง ผู้ช่วย 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า ผู้ช่วย 
น.ส.กลุยา บูรพางกูร ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม ประสานงานให้การด าเนินการเบิก-จ่ายพสัดุ ในการด าเนินการแผนงาน
โครงการ ให้ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และเกดิประสิทธิภาพ  

   ๑๙.  งำนแผนงำน/โครงกำร 
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง หัวหน้า 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
น.ส.ณิชา แสงทอง ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม ประสานงานกบับุคลากรในกลุม่บริหารงานบุคคล ด าเนินการจัดท า
แผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการพัฒนา  

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

              สั่ง ณ วันที่   ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 

        (นายสมพร    สังวาระ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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๑.  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
     มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 จัดท าแผนปฏิบัติงาน  ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบรหิารบุคคลในการจัดท าแผนงาน/
โครงการ  ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายเสนอผู้อ านวยการโรงเรยีนเพื่ออนุมัต ิ 

 ควบคุม  ดูแล  และติดตามการด าเนินงานของกลุม่บริหารบคุคลให้เป็นไปตามนโยบาย
และมีประสิทธิภาพ  

 จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักเรียนมีวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรม  ประเพณีและ
วัฒนธรรมของไทย  

 ควบคุม  ระงบัและป้องกันเหตุร้ายต่างๆทีเ่กิดข้ึนภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบรอ้ย
และรายงานผลปฏิบัตงิานต่อผูบ้รหิารโรงเรียน  

 จัดระบบสารสนเทศและบรหิารอย่างเป็นระบบ  พร้อมใหบ้ริการแกผู่้เกี่ยวข้อง  
 ด าเนินการคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่าย  ผู้ปกครองช้ันเรียน  เพื่อร่วมกันแก้ไขปญัหา

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างใกล้ชิดและตอ่เนื่อง  
 จัดอบรม  คุณธรรม  จริยธรรม  มารยาท  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

แก่นักเรียนในทุกระดับช้ัน  
 ควบคุมและแก้ไขปัญหาการมาเรียนของนกัเรียนและการปฏิบัติงานของครู ทีป่รึกษา  
 วิเคราะห์วิจัยปัญหาของนักเรียนที่มปีัญหา  ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องและให้การช่วยเหลอืตาม

ศักยภาพ  
 ให้ขวัญก าลงัใจแกบุ่คลากร  ยกย่อง  ชมเชยผู้ที่มีความตัง้ใจในการปฏิบัติอย่างเสมอภาค

และเป็นธรรม  
 จัดให้มีการจัดท าทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ์ของกลุม่บริหารงานบุคคลใหเ้รียบร้อยและเป็น

ปัจจุบัน  
 นิเทศ  ติดตาม  การปฏิบัตงิานของบุคลากรในฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ  
 ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆที่ไดร้ับมอบหมายจากผูบ้รหิารโรงเรียน  

๒. ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  คนท่ี ๑                              
    มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  งานส่งเสริมวินัย  คุณธรรม จริยธรรมงานพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  งานติดตามปรับแกพ้ฤติกรรมนกัเรียน  งานปอ้ง
ปรามสารเสพติด  งานคณะสี  งานระดับช้ัน และงานรักษาความปลอดภัย 

  นิเทศ  ติดตาม  ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรในสายงานในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนางาน  

 ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล  กรณีรอง
ผู้อ านวยการไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ 

 รายงานผลการปฏิบัตงิานต่อผูบ้รหิารโรงเรียน  
 ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย  

๓. ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  คนท่ี ๒  
     มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  งานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  งานส านักงาน  
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน  งานประกันคุณภาพ  งานควบคุมภายใน งานสาร
บรรณระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  งานเงินทุนและสวัสดิการ  และงาน
ธารน้ าใจจากครูสู่ศิษย ์



๙ 
 

 ควบคุม ดูแลการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และงาน
โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ด าเนินไปตามแผน  ที่ก าหนด  และ  ให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสุด  

 นิเทศ  ติดตาม  ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรในสายงานในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนางาน  

 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคลคนที่ 1 กรณี
ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการไมอ่ยู่หรือไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ 

 รายงานผลการปฏิบัตงิานต่อผูบ้รหิารโรงเรียน  
 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รบัมอบหมาย     

๔. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
    มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ  

 ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  ส านักงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล   งานแผนงาน  สาร
บรรณ  พัสดุ  การเงิน 

 ร่วมวางแผนพฒันาของกลุ่มบรหิารงานบุคคล ใหเ้กิดประสิทธิภาพ  
 ร่วมกับฝ่ายแผนงานและงบประมาณของ

โรงเรียน  แก้ไข  ปรบัปรุง  อุปสรรค  ปัญหาในการปฏิบัตงิาน  
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล   วาระการประชุม  บันทึก

การประชุม  และจัดท ารายงานการประชุมเสนอผูบ้รหิาร 
 จัดท าระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม

บรหิารงานบุคคล  และรายงานต่อผู้บริหาร 
 จัดท า  จัดหาเอกสาร  ระเบียบต่างๆ ที่ทันสมัยและจ าเป็นเกี่ยวกับงาน

บรหิารงานบุคคล 
 ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย  

๕.  งำนระดับชั้น 
     มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

 จัดท าแผนงาน/โครงการปฏิทินปฏิบัตงิานระดบัช้ัน  
 ประสานงานกบัผูเ้กี่ยวข้องในการด าเนินงานตามระบบการดแูลช่วยเหลอื

นักเรียน 
 จัดประชุมครูทีป่รกึษาในการก ากับ  ดูแลระเบียบวินัย  การแต่งกาย  การมา

โรงเรียน และการกลบับ้านของนกัเรียนตลอดจนการป้องกันและแก้ปญัหา
พฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม 

 ก ากับดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ และการประชุมระดบัช้ัน 
 ตรวจสมุดบันทกึการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน และบันทึกการประชุมระดับช้ัน 
 ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

๖.  งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 
     มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 ด าเนินการให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการเครอืข่ายผู้ปกครอง 
 อ านวยความสะดวก ประสานงานกบับุคคล และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อให้

การด าเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย 



๑๐ 
 

 ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง รวบรวมเอกสาร ข้อมลูและ
จัดท ารายงานการเสนอผูบ้รหิาร 

 ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
๗.  งำนประกันคุณภำพ 
     มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 รวบรวมเอกสาร หลักฐาน  แผนงาน  โครงการ กจิกรรมที่ด าเนินการ  อย่าง
เป็นระบบ ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพคุณภาพระบบการ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  การประกันภายใน และภายนอก 

 ประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง     
 ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

๘.  งำนควบคุมภำยใน 
     มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 ด าเนินการจัดระบบการควบคุมภายในตามโครงการบรหิารงานบุคคล  ตาม
เอกสาร และแบบฟอร์ม ทีก่ าหนด 

 จัดท ารายละเอียดการควบคุมภายในและจัดพมิพ์รปูเล่ม  ประชาสัมพนัธ์และ
เผยแพร ่

 ควบคุมดูแลให้การปฏิบัตงิานได้มาตรฐานตามระบบการควบคุมภายในที่
ก าหนด 

 ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 
๙. งำนสำรสนเทศ 
     มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 จัดท าเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานให้เปน็ระบบ 
 จัดท าสถิติ ข้อมลูทุกด้านเกี่ยวกับครู นักเรียน ผู้ปกครองที่จ าเป็นต้องใช้ในการ

ด าเนินงานให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน   ท าการบันทึกและจัดเกบ็อย่างเป็นระบบ 
 สรปุและประมวลผลข้อมูลรายงานผู้บริหาร และผู้ปกครอง 
 ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

๑๐. งำนสำรสนเทศระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 จัดท าเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 จัดท าสถิติ ข้อมลูทุกด้านเกี่ยวกับครู นักเรียน ผู้ปกครองที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ด าเนินงานให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน   ท าการบันทึกและจัดเกบ็อย่างเป็นระบบ 

 สรปุและประมวลผลข้อมูลรายงานผู้บริหาร และผู้ปกครอง 
 ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

๑๑. งำนรักษำควำมปลอดภัย 
     มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

 จัดระบบ  และก าหนดหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

 ประสานงานกบับุคคล และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้
การปฏิบัตหิน้าทีเ่วรยามด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 นิเทศ  ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน การบันทกึผลการปฏิบตัิงาน     



๑๑ 
 

 ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
๑๒. งำนส่งเสริมวินัยและคุณธรรม 
        มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 จัดท าแผนงาน/โครงการ  การแก้ไข  ส่งเสริมและพัฒนาวินยั
คุณธรรม  จริยธรรมของนกัเรียนตลอดปีการศึกษา  

 จัดกิจกรรมปลูกฝัง ส่งเสริมระเบียบวินัย  คุณธรรม จริยธรรมให้มีความ
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

 ให้การสนับสนุนกจิกรรมของโรงเรียน  หน่วยงานราชการ  องค์กรต่างๆที่
เกี่ยวข้องกบัสง่เสรมิวินัยและคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อให้นกัเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามโอกาส  

 ก าหนดมาตรการและจัดระเบียบให้นักเรียนไปปฏิบัติและเกดิความตระหนักใน
เรื่องของความมีวินัยในทุกๆด้าน  

 ด าเนินการสืบสวน  สอบสวน  กรณีนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมและผิด
ระเบียบของโรงเรียน  

 ประสานงานกบัผูเ้กี่ยวข้อง  ชุมชน  เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรยีนและมสี่วนร่วม
ในการแก้ปญัหา  

 ให้ขวัญก าลงัใจและก าหนดมาตรการการลงโทษแก่นักเรียนให้เป็นไปตาม
ระเบียบของโรงเรียน  

 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
๑๓. งำนติดตำมปรับแก้พฤติกรรมนักเรียน 
    มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

 ประสานงานกบัระดับช้ัน  ครูที่ปรึกษา  ผู้ปกครอง เพือ่ติดตาม
สืบสวน  สอบสวน  กรณีนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมและผิดระเบียบของ
โรงเรียน  

 ควบคุมพฤติกรรมนักเรียนทีม่ีพฤติกรรมไมเ่หมาะสม  ส่งต่อและรายงาน
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย  
๑๔. งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
    มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 จัดท าแผนงาน/โครงการในการปอ้งกันและแกป้ัญหาสิ่งเสพติดตลอดปี
การศึกษา  

 จัดกิจกรรมที่แสดงถึงผลกระทบจากสิ่งเสพติด  โดยให้นักเรยีนมีส่วนร่วม  
 ประชุม  อบรม  ประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับอันตรายและ

ผลกระทบของสิ่งเสพติด  
 ก าหนดมาตรการในการป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียน  
 ประสานงานกบัหน่วยงาน  ชุมชน  เพื่อขอความร่วมมือในการป้องกัน  และ

แก้ไขปัญหายาเสพติดให้โรงเรียน  
 ขวัญก าลังใจ / ว่ากล่าวตักเตือน  ตลอดจนก าหนดมาตรการลงโทษนักเรียนให้

เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน  
 รายงานผลการปฏิบัตงิานต่อผูเ้กี่ยวข้องและผู้บริหารโรงเรียน  
 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  



๑๒ 
 
๑๕. งำนคณะสี 
    มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 จัดท าแผนงาน/โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานคณะส ี 
 จัดให้มเีวรประจ าวันตามจุดทีก่ าหนด  และติดตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

เวรประจ าวัน 
 จัดกิจกรรมหน้าเสาธงและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัคณะสี ให้ด าเนินไปด้วย

ความเรียบร้อย 
 ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย  

๑๖. งำนธำรน้ ำใจจำกครูสู่ศิษย์ 
    มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 ดูแล ควบคุม  การด าเนินงานธารน้ าใจจากครสูู่ศิษย ์
 ประสานงานกบัครู  ผู้ปกครอง  หน่วยงานภายในและภายนอก  เพื่อร่วม

ด าเนินการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน                   
 รายงานผลการด าเนินงานต่อผูเ้กี่ยวข้อง 
 ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย  

๑๗. งำนสภำนักเรียน 
    มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 จัดให้มีการเลือกตั้งสภำนักเรียน   โดยให้ทุกคนมสี่วนร่วม 
 เป็นทีป่รกึษาสภำนักเรียน ในการปฏิบัติงาน  การจัดและร่วมกิจกรรมทัง้ใน

และ 
นอกโรงเรียน 

 นิเทศ ติดตาม การปฏิบัตงิานของสภำนักเรียน   
 ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย  

๑๘. งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
    มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 จัดท าแผนงาน/โครงการงานสง่เสรมิประชาธิปไตย 
 ให้ความรู้แก่บุคลากรและนักเรียนเกี่ยวกบัการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน   โดยให้ทุกคนมสี่วนร่วม 
 เป็นทีป่รกึษาคณะกรรมการนักเรียน 
 ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกจิกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ  

ศาสนา  พระมหากษัตริย ์
 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๑๙. งำนติดตำมและประเมินผล 
      มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 ประเมินผลการด าเนินงาน โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน  
 รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร  ครู นักเรียน  และผู้เกี่ยวข้อง  
 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๒๐. งำนเสมำรักษ์ 
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

 ประสานงานกบัศูนย์เสามารกัษ์หน่วยอื่นๆกรณีมกีารขอความร่วมช่วยเหลือ
จากเครือข่ายเสมารกัษ์ 



๑๓ 
 

 ป้องกันและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้อยู่ในระเบยีบวินัยของ
โรงเรียน 

 ป้องกัน ดูแลและช่วยเหลือนักเรยีนกรณีทะเลาะวิวาทมั่วสุม ในสถานที่                          
และนอกสถานที ่

 งานอื่นๆที่ไดร้ับมอบหมาย 
๒๑. งำนพัฒนำเทคโนโลยีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

 ดูแลและพฒันาระบบการตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
 ประสานกบัฝ่ายต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกบังานเทคโนโลยีภายในโรงเรียนที่มผีลต่อ

ระบบดูและช่วยเหลือนกัเรียน 
 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 

๒๒. งำนป้องกัน แก้ไข และให้กำรดแูลช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบปัญหำกำรตั้งครรภ์  
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

 ดูแลพฤติกรรมนักเรียนในกลุ่มเสีย่งทีจ่ะมเีพศสมัพันธ์ก่อนวัยอันควร 
 จัดท ามาตรการในการปอ้งกัน และช่วยเหลอืนักเรียนในกรณีดังกล่าว 
 ประสานงานกบัหน่วยงาน และฝ่ายต่างๆทีเ่กี่ยวข้องในการป้องกันและ

ช่วยเหลือ 
 ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 

๒๓. งำนพัสด ุ
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

 ประสานงานการเบิกจ่ายต่างๆกบัเจ้าหน้าที่พสัดุโรงเรียน 
๒๔. งำนแผนงำนและโครงกำร 
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

 ดูแลก ากับติดตามการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

 รวบรวมสรปุรายงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕. งำนพิธีกำรหน้ำเสำธง 
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

 ด าเนินการและประชาสมัพันธ์ ประสานงานคณะสี ก าหนดพิธีกรประจ าวันและ
ตัวแทนนักเรียนในการท าพิธีหน้าเสาธง ใหเ้ป็นไปตามล าดับข้ันตอน 


