
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๐ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและค่ำยพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
.................................................................................... 

  ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนช้ัน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ในวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐-๑๗.๐๐ 
น. เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ 
(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
   นายสมพร  สังวาระ   ประธานกรรมการ 
   นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
   น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
   นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนให้การด าเนินงานส าเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์  
 
๒.คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
   นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นายพิราม  ภูวิชิต   รองประธานกรรมการ 
  น.ส.นฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นายสุชาติ  รัตนเมธากรู กรรมการ   นางชนิสรางค์  ปรากฏช่ือ  กรรมการ 
นายไพโรจน์  อินต๊ะภา  กรรมการ   น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมการ  นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์  กรรมการ  น.ส.เกวลี  เงินศรสีุข กรรมการ 
นายสุเนตร  ศรีใหญ่   กรรมการ   น.ส.กมลรัตน์    ตระกูลสถิตย์หมั่น กรรมการ  
นายเพชร  สาระจันทร์  กรรมการ  นางพัชรี  ระมาตร์  กรรมการ      
น.ส.จุฬาลักษณ์  วงศ์ค าจันทร์  กรรมการ น.ส.อินทิรา  จั่นโต   กรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง  กรรมการ น.ส.อรวรรยา  ภาคค า   กรรมการ 
น.ส.อรวรรณ  นิ่มดวง  กรรมการ น.ส.นฤมล รับส่ง กรรมการ 
น.ส.กลุยา   บูรพางกูร กรรมการ ครูท่ีปรึกษำ ม.๑ ม.๔ ทุกท่ำน กรรมกำร 
   นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี วางแผน ก าหนดกิจกรรม ประสานงาน และด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบรรลุวัตถุประสงค์  
 
 



๒ 

 

๓.คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี 
             นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
น.ส.มยรุ ี มิ่งมลคล  กรรมการ   นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย์  กรรมการ 
นักพัฒนาทกุคน    กรรมการ 
   นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑.จัดห้องประชุมเป็นสถานที่จัดการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน ม.๑ และ ม.๔ 
         ๒.จัดโต๊ะหมูบู่ชาบนเวที และจัดบรเิวณหอประชุมใหส้วยงามเหมาะสม 

๔.คณะกรรมกำรฝ่ำยรับรำยงำนตัว  และดแูลควำมเรยีบร้อย 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  
นายสุชาติ  รัตนเมธากรู ประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  รองประธานและกรรมการ 
ครูท่ีปรึกษำ ม.๑ ทุกท่ำน  กรรมกำร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 
น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์  ประธานกรรมการ 
นายเสถียร  บุญมหาสทิธ์ิ   รองประธานกรรมการ 
ครูท่ีปรึกษำ ม.๔ ทุกท่ำน  กรรมกำร 

หน้ำท่ี   ๑.รับรายงานตัวนักเรียน ณ ลานเอนกประสงค์ 
๒.ดูแลความเรียบรอ้ย และพบนักเรียนในทีป่รึกษาของตนเอง 
๓.สรปุจ านวนนักเรียนที่มา และไมม่ารวมกจิกรรม 

๕.กรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
   น.ส.นฤมล รับส่ง  ประธานกรรมการ 

น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมการ  น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ 
น.ส.อรวรรยา  ภาคค า   กรรมการ   นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการ น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 

  น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ด าเนินการจัดอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่มใหเ้พียงพอ กบันักเรียนและกรรมการ 

๖.คณะกรรมกำรฝ่ำยนันทนำกำร 
นางทิพย์จันทร์  หงษา   ประธานกรรมการ 
น.ส.อนุศรา  บุญหลิม  รองประธานและกรรมการ  

นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ  นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมการ  นายไพโรจน์  อินต๊ะภา  กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ คณะกรรมการนกัเรียน   กรรมการ 

  นายสมพร  โพธ์ิศรี   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ด าเนินกิจกรรมนันทนาการใหเ้หมาะสม เพื่อให้เกิดความสนกุสนาน ความรัก ความสามัคคี และรักสถาบัน 

 
 
 



๓ 

 

๗.กรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
นางจุฑามาศ  วานิชชัง  ประธานกรรมการ 
น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย  กรรมการ 

หน้ำท่ี  ๑.เตรียมอุปกรณ์ส าหรบัปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 ๒.ดูแลพยาบาลนักเรียนทีเ่จบ็ป่วย 
 ๓.ติดต่อโรงพยาบาลและประสานงานผู้ปกครองกรณีนกัเรียนป่วยหนัก 

๘.คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
  น.ส.มลิวรรณ  ไชยรักษ์  ประธานกรรมการ 
น.ส.ลาวัลย ์  คงแก้ว  กรรมการ   ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์  กรรมการ 
  นายไพโรจน์  อินต๊ะภา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี เป็นพิธีกร และก ากบัรายการด าเนินกิจกรรม ให้เป็นไปตามก าหนดการและดูแลพิธีการน านักเรียนไหว้
พระประจ าโรงเรียน 

๙.คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
  นางทัศนีย์  วงค์เขียว  ประธานกรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท ์  แดนวงศ์  กรรมการ  น.ส.อรวรรยา  ภาคค า  กรรมการ 
  นายทินกร  พานจันทร ์ กรรมการและเลขานุการ  
  นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายธุรการ เพื่อเบกิจ่ายเงินงบประมาน 
 ๒.ท าบัญชีรายรบั – รายจ่าย  

๑๐.คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
   นายสุวิท  ปิ่นอมร   ประธานกรรมการ  
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  กรรการ   นายสิทธิชัย  มาโนชกุล  กรรมการ 
นายเสถียร  บุญมหาสทิธ์ิ  กรรมการ  นายสมุฎฎ์ิ  ภาษาดี   กรรมการ 
นายวัชระ  เต๋งเจรญิสุข  กรรมการ  นายภาคภูมิ  แก้วเย็น  กรรมการ 
นายสุริยา  ทรัพยเ์ฮง  กรรมการ  นายก าพล  จางจะ   กรรมการ  
   นายปวิตร  สมนึก   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑.ควบคุม ดูแลระบบเสียง แสง 
 ๒.บันทึกวีดิทัศน์ และภาพน่ิง ตามความเหมาะสม 
 ๓.จัดท า VTR แนะน าโรงเรียน 
 ๔.จัดท า และติดตัง้ ตัวอักษร บนหอประชุม ด้วยข้อความว่า 
 

การปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๐  
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 



๔ 

 

๑๑.คณะกรรมกำรกิจกรรมคณะสี 
นายเพชร   สาระจันทร์  หัวหน้ำคณะสีอัญชัน 
นายสุมังครัตน์    โคตรมณ ี
ว่าที่ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง 
น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตหมั่น หัวหน้ำคณะสีนนทรี 
น.ส.พรทิพย์    นาคเกิด 
น.ส.กลุยา    บูรพางกูร 
ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้ำคณะสีปำริชำต 
น.ส.อนุศรา      บุญหลิม 
น.ส.อญัชนา    แซ่จิว 
น.ส.เกวลี   เงินศรสีุข หัวหน้ำคณะสีเอ้ืองช่อแสด 
น.ส.เมทิตา    ชัยมา 
นางทิพย์จันทร์    หงษา 

  นายสุเนตร   ศรีใหญ่   หัวหน้ำคณะสีอินทนิล 
  น.ส.อินทิรา    จั่นโต 

นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์ 
หน้ำท่ี  ๑.จัดกจิกรรมรับน้องใหม ่
 ๒.ฝึกซ้อมเพลงมาร์ชโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 ๓.ฝึกซ้อมเพลงประจ าคณะส ี
 ๔.ปลกูฝงัระบบพี่ – น้อง การท างานเป็นทีมและรักสถาบัน 

๑๒.คณะกรรมกำรจัดเกมส์ กีฬำ สำมัคคี 
   นายณรงค์  หนูนารี   ประธานกรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย   กรรมการ  ว่าที่ร้อยตรปีระจักษ์  จอมทอง กรรมการ 
นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมการ 
   นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑.จัดเกมส์ กีฬา เพื่อความสัมพันธ์ส่งเสริมความรกัสถาบันและความสามัคคี 
 ๒.ควบคุมการแข่งขันเกมส์ กีฬาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๑๓.คณะวิทยำกรประจ ำฐำน 
ฐำนท่ี ๑ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
   น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมการ น.ส.จิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
   น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการเลขานุการ 

ฐำนท่ี ๒ กลุ่มบริหำรงบประมำณและสินทรัพย์ 
   นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์  กรรมการ  นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์  กรรมการ 
   นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการและเลขานุการ 

 

 



๕ 

 

ฐำนท่ี ๓ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ  
นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการ นายสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมการ 
   น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ 
ฐำนท่ี ๔ กลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป 
   นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ  
นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย์  กรรมการ  น.ส.มยรุี  มิ่งมงคล  กรรมการ 
   นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมการและเลขานุการ 
ฐำนท่ี ๕ กลุ่มสัมพันธ์นันทนำกำร 
   นางทิพย์จันทร์  หงษา   ประธานกรรมการ 
นายสุเนตร  ศรีใหญ่   กรรมการ  น.ส.เกวลี  เงินศรสีุข  กรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ นายเพชร  สาระจันทร ์ กรรมการ  
ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ คณะกรรมการนกัเรียน  
   นายสมพร โพธ์ิศรี   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑.แนะน างานในกลุม่ให้นักเรียนทราบ  
 ๒.ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนในกลุม่นั้น ๆ  
 ๓.นิเทศข้ันตอนการติดต่อขอรบับริการในกลุ่มนั้น ๆ  
 ๔.จัดกจิกรรมส่งเสริมความสามัคคี และความคิดสร้างสรรค์ 

๔.คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำซุ้มประตูต้อนรับ 
   นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  ประธานกรรมการ 
นายสาธิตแก้ว  ศรีทัศน์   กรรมการ  นายสุชาติ  รัตนเมธากรู  กรรมการ 
นักพัฒนาทกุคน   กรรมการ คณะกรรมการนกัเรียน   กรรมการ 
   น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑.จัดท าซุม้ต้อนรบันักเรียน ม.๑ , ม.๔ ในวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๐ 
 ๒.จัดเตรียมด้ายผูกขอมือ นักเรียน ม.๑ , ม.๔ 

๑๕.คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผลประเมินผล 
   นายสุเนตร  ศรีใหญ่   ประธานกรรมการ 
   นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑.จัดท าเครื่องมือประเมินผลให้นักเรียน และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ประเมินกิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 ๒.สรปุผลการประเมิน และรายงานใหฝ้่ายบริหารและผูท้ี่เกีย่วข้องทราบ 
   

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่    ๑๓   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สั่ง  ณ  วันที่   ๑๓    มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

                                                         (นายสมพร    สังวาระ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 



๖ 

 

ก ำหนดกำรปฐมนิเทศและค่ำยพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

วันท่ี ๙ พฤษภำคม  ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
**************************************************************** 

เวลา กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. -นักเรียน ม.๑,ม.๔ เข้าแถวตามคณะสี/เคารพธงชาติ/นัดหมาย บรหิารงานบุคคล 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. -ไหว้พระพุทธรปูประจ าโรงเรียน / ลอดซุ้ม ชมพู – เขียว/ผูก

ข้อมือ 
คณะสี 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. -พิธีเปิด / VTR แนะน าโรงเรียน/พบหัวหน้าระดับ/ครูที่
ปรึกษา/นันทนาการ/อาหารว่าง 

บรหิารงานบุคคล/ 
งานโสตฯ/ 
ทีมนันทนาการ 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. -เข้าฐาน “เรารกัวชิรธรรมสาธิต”๕ ฐาน (ฐานละ ๒๐ นาที) 
๑.วิชาการ (หอประชุม) 
๒.บรหิารบุคคล (หอประชุม) 
๓.บรหิารทั่วไป (หอประชุม) 
๔.บรหิารการเงินและสินทรัพย์ (หอประชุม) 
๕.กลุ่มสัมพันธ์/ แนะแนว (หอประชุม) 

กลุ่มบรหิาร ๔ ฝ่าย/ 
ทีมนันทนาการ/ 
แนะแนว 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. -รับประทานอาหารกลางวัน   
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กิจกรรมคณะสี/เพลงประจ าโรงเรียน/เพลงประจ าคณะสี/

อาหารว่าง 
คณะสี 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. -เกมส์/กีฬา/สามัคคี กลุ่มสาระการเรียนสุข
ศึกษาฯ 

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. -ประเมินผล/พิธีปิด บรหิารงานบุคคลและทีม
นันทนาการ 

 
 


