
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที ่๐๘๘ / ๒๕๖๒ 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

.................................................................................... 
 ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
ในวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๓๐-๑๗.๐๐ น. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และ
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
  นำงสำวจินตนำ ศรีสำรคำม  ประธำนกรรมกำร 
  นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมกำร 
  น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  กรรมกำร 
  นำยธรรมนูญ สวนสุข        กรรมกำร 
  นำงปำนทิพย์  สุขเกษม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จเรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์  

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  
  นำงปำนทิพย์  สุขเกษม  ประธำนกรรมกำร 
  ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์ รองประธำนกรรมกำร 
 น.ส.นฤมล รับส่ง  รองประธำนกรรมกำร 
นำยสุชำติ  รัตนเมธำกูร กรรมกำร   น.ส.ธนิดำ  ไชยสุทรกิติ กรรมกำร  
นำยสำธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร   น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์หมั่น กรรมกำร  
นำยกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมกำร    น.ส.วชิรำภรณ์  สันตวงษ์  กรรมกำร  
นำยอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมกำร  น.ส.ภำนุมำศ  ชำติทองแดง  กรรมกำร 
นำยสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ กรรมกำร  น.ส.ณิชำ  แสงทอง  กรรมกำร  
นำงอำภำภรณ์  อริวัน  กรรมกำร น.ส.สมฤด ี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมกำร  
น.ส.อโนชำ โปชิว  กรรมกำร น.ส.พิกุลทำ หงษ์ทอง กรรมกำร  
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  กรรมกำร นำยอรรถพล ยตะโคตร กรรมกำร  
นำยศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์  กรรมกำร นำยนภดล ค ำพร  กรรมกำร 
นำงสำวอรวรรณ  นิ่มดวง  กรรมกำร นำยชัยวัฒน์       ผ่องสังข์ กรรมกำร 
นำยชนเมธี   ศรีษะเทือน  กรรมกำร นำงบุญเยี่ยม   พิทักษ์วงศ์ กรรมกำร 
นำยศรำวุธ  คำรมหวำน กรรมกำร ครูที่ปรึกษา ม.๑ ม.๔ ทุกท่าน  กรรมการ 
  นำยสุมังครัตน์  โคตรมณี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่วำงแผน ก ำหนดกิจกรรม ประสำนงำน และด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
และบรรลุวัตถุประสงค์  
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๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
             นำยธรรมนูญ สวนสุข ประธำนกรรมกำร 
นำยสำธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมกำร   น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมกำร 
นำยธีรยุทธ  จันทร์หอม กรรมกำร นำงสุทธิวรรณ  เมธำเมลือง กรรมกำร 
นำยสมศักดิ์ สวนสุข  กรรมกำร  

นำยศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่๑.จัดห้องประชุมเป็นสถำนที่จัดกำรปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ 
         ๒.จัดโต๊ะหมู่บูชำบนเวที และจัดบริเวณหอประชุมให้สวยงำมเหมำะสม 

๔. คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  และดูแลความเรียบร้อย 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

นำยสุมังครัตน์  โคตรมณี ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์  นำคเกิด  รองประธำนและกรรมกำร 

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา คนที่ ๑ ชื่อครูที่ปรึกษา คนที่ ๒ ห้องโฮมรูม 
ม.๑/๑ น.ส.ณิชพัณณ์     เฉลิมพันธ์ น.ส.เยำวรัตนำ      พรรษำ ๑๔๓ (ICT) 
ม.๑/๒ น.ส.อรวรรยำ     ภำคค ำ น.ส.พรทิพย์         นำคเกิด ๗๗๙ (IEP) 
ม.๑/๓ น.ส.ณัฏฐณิชำ     โมสันเทียะ น.ส.ภัทรนุช         ค ำด ี ๓๓๑ 
ม.๑/๔ น.ส.อลิษำ          ไชยรินทร ์ นำงนวรัตน์         นำคะเสนีย์กุล ๓๓๒ 
ม.๑/๕ นำงอำภำภรณ์     อริวัน น.ส.มณทิพย์       เจริญรอด ๓๓๓ 
ม.๑/๖ น.ส.ปรัชญำ        กำรรักษำ นำงทัศนีย์          วงค์เขียว ๓๓๔ 
ม.๑/๗ น.ส.พิกุลทำ        หงส์ทอง นำยชัยวัฒน์       ผ่องสังข์ ๓๓๖ 
ม.๑/๘ น.ส.ชื่นกมล        คงหอม นำยเสถียร  บุญมหำสิทธิ์   ๓๔๑ 
ม.๑/๙ ว่ำที่ ร.ต.หญิงปริยำกร  งำมตรง น.ส.อุษณีย์        อ่อนแท้ ๓๔๒ 

ม.๑/๑๐ นำยศิรณัฏฐ์        ภูพิเศษศักดิ์ น.ส.ศิริลักษณ์     อภิรมย์พฤกษำ ๓๔๓ 
ม.๑/๑๑ น.ส.ศิริมำ          บุญสวสัดิ์ น.ส.จีระภำ        ชินภักดี ๓๔๔ 
ม.๑/๑๒ น.ส.ญำนิศำ        ชำญกิจกรรณ์ นำยสุมังครัตน์     โคตรรมณี ๓๔๖ 
ม.๑/๑๓ น.ส.เกวลี           เงินศรีสุข นำยสมจิตร์         แพทย์รัตน์ ๒๔๕ 
ม.๑/๑๔ นำยศิรวิชญ์        ประยูรวิวฒัน์ น.ส.ศิรำภร         นำบุญ ๒๔๖ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
น.ส.วชิรำภรณ์  สันตวงษ์  ประธำนกรรมกำร 
น.ส.จีญำพัชญ์ แก้มทอง   รองประธำนกรรมกำร 
 

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา คนที่ ๑ ชื่อครูที่ปรึกษา คนที่ ๒ ห้องโฮมรูม 
ม.๔/๑ น.ส.ฌัชชำ        ปัญญำเมำ น.ส.พนิดำ           ยอดรัก ๗๔๑ 
ม.๔/๒ นำงปัทมำ         รัตนจ ำนง น.ส.วชิรำภรณ์     สันตวงษ ์ ๗๔๒ 
ม.๔/๓ น.ส.อำภำพร      ภิระบรรณ์ นำยอรรถพล        ยตะโคตร ๗๔๓ 
ม.๔/๔ น.ส.สุภิดำ         โลเกษ นำงพัชรำ            ไตรยวงศ ์ ๗๔๔ 
ม.๔/๕ น.ส.จินต์จุฑำ      เกสร น.ส.วณิชชำ         อเนกวิชวทิยำ ๗๔๕ 
ม.๔/๖ น.ส.จีญำพัชญ์     แก้มทอง นำยปวิตร           สมนึก ๗๔๖ 
ม.๔/๗ น.ส.ปรำรถนำ     รุ่งเรือง นำงโสภำ           พงศ์เทพูปถัมภ์ ๗๔๗ 
ม.๔/๘ น.ส.วิไลวรรณ์      รัตนะ น.ส.นิภำพรรณ    อดุลย์กิตติชัย ๗๔๘ 
ม.๔/๙ นำยชนินทร์        บัวแจ้ง น.ส.ธัญญำรัตน์     พิมสำ ๗๔๙ 

ม.๔/๑๐ ว่ำที่ ร.ต.หญิงสุทธิดำ     แซ่หล่อ น.ส.วิไลพรรณ      คงดี ๕๔๒-๑ 
ม.๔/๑๑ น.ส.เจนจิรำ         เพ็งจันทร์ ครู A ๕๔๒-๒ 
ม.๔/๑๒ น.ส.อัญชิสำ        เหมทำนนท ์ น.ส.ปิยวรรณ        ฑิมัจฉำ ๑๖๔ (ICT) 

 
หน้าที่   ๑.รับรำยงำนตัวนักเรียน ณ ลำนเอนกประสงค์ 

๒.ดูแลควำมเรียบร้อย และพบนักเรียนในที่ปรึกษำของตนเอง 
๓.สรุปจ ำนวนนักเรียนที่มำ และไม่มำรวมกิจกรรม 

๕.คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
   น.ส.นฤมล รับส่ง  ประธำนกรรมกำร 
น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมกำร  นำงสำวอรวรรณ นิ่มดวง  กรรมกำร  

 นำยสำธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมกำร น.ส.สมฤด ี เจียรสกุลวงศ์ กรรมกำร 
น.ส.ณิชำ แสงทอง  กรรมกำร น.ส.อโนชำ โปชิว  กรรมกำร 
น.ส.พิกุลทำ หงส์ทอง            กรรมกำร  นำยอรรถพล ยตะโคตร กรรมกำร

 นำยศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์       กรรมกำร   นำยนภดล ค ำพร  กรรมกำร 
  นำงบุญเยี่ยม   พิทักษ์วงศ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  น.ส.ภำนุมำศ  ชำติทองแดง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑.ด ำเนินกำรจัดอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงเครื่องดื่มให้เพียงพอ กับนักเรียนและกรรมกำร 
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๖. คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ 
นำงทิพย์จันทร์  หงษำ   ประธำนกรรมกำร 
นำงมลิวรรณ  อันพิมพ์  รองประธำนและกรรมกำร  

นำยสำธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมกำร  นำยอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมกำร  คณะกรรมกำรนักเรียน  
  นำยสมพร  โพธิ์ศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑.ด ำเนินกิจกรรมนันทนำกำรให้เหมำะสม เพ่ือให้เกิดควำมสนุกสนำน ควำมรัก ควำมสำมัคคี และรักสถำบัน 
๒.ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยให้นักเรียนร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรม 

๗. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
น.ส.จุฑำรัตน์  เกำะหวำย ประธำนกรรมกำร 
น.ส.พรวล ี สุขสะอำด กรรมกำร 
น.ส.อำภำพร     ภิระบรรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑.เตรียมอุปกรณ์ส ำหรับปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
 ๒.ดูแลพยำบำลนักเรียนที่เจ็บป่วย 
 ๓.ติดต่อโรงพยำบำลและประสำนงำนผู้ปกครองกรณีนักเรียนป่วยหนัก 

๘. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ   เซียะสวัสดิ์ ประธำนกรรมกำร 
  น.ส.ลำวลัย์    คงแก้ว  กรรมกำร    
  นำยกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมกำร    
  นำงมลิวรรณ   อันพิมพ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่เป็นพิธีกร และก ำกับรำยกำรด ำเนินกิจกรรม ให้เป็นไปตำมก ำหนดกำรและดูแลพิธีกำรน ำนักเรียนไหว้
พระประจ ำโรงเรียน 

๙. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  นำงทัศนีย์  วงค์เขียว  ประธำนกรรมกำร 
  น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมกำร 
  นำงบุญเยี่ยม   พิทักษ์วงศ์ กรรมกำร 
  นำยทินกร  พำนจันทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  นำยสุมังครัตน์  โคตรมณี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑.ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยธุรกำร เพ่ือเบิกจ่ำยเงินงบประมำน 
 ๒.ท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย  

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   นำยสุวิท  ปิ่นอมร   ประธำนกรรมกำร  
 นำยสุริยำ  ทรัพย์เฮง กรรมกำร  นำยปวิตร  สมนึก  กรรมกำร 
   นำยก ำพล  จำงจะ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้าที ่ ๑.ควบคุม ดูแลระบบเสียง แสง 
 ๒.บันทึกวีดิทัศน์ และภำพนิ่ง ตำมควำมเหมำะสม 
 ๓.จัดท ำ VTR แนะน ำโรงเรียน 
 ๔.จัดท ำ และติดตั้ง ตัวอักษร บนหอประชุม ด้วยข้อควำมว่ำ 
 
 

กำรปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ๔ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒  

โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 
๑๑. คณะกรรมการกิจกรรมคณะสี 

 
หน้าที ่ ๑.จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ 
 ๒.ฝึกซ้อมเพลงมำร์ชโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 ๓.ฝึกซ้อมเพลงประจ ำคณะสี 
 ๔.ปลูกฝังระบบพี่ – น้อง กำรท ำงำนเป็นทีมและรักสถำบัน 

๑๒.คณะกรรมการจัดเกมส์ กีฬา สามัคคี 
  นำยณรงค์    หนูนำรี   ประธำนกรรมกำร 
ว่ำที่ร้อยตรีประจักษ์     จอมทอง  กรรมกำร นำยชัยวัฒน์  ผ่องสังข์  กรรมกำร 
  นำยสุมังครัตน์  โคตรมณี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑.จัดเกมส์ กีฬำ เพ่ือควำมสัมพันธ์ส่งเสริมควำมรักสถำบันและควำมสำมัคคี 
 ๒.ควบคุมกำรแข่งขันเกมส์ กีฬำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 

คณะสี หัวหน้าคณะสี ม.ต้น ม.ปลาย 
คณะสีอัญชัน 

(สีน้ าเงิน) 
นำยชนเมธี   ศรีษะเทือน ๑/๑,๑/๕,๑/๑๔,๒/

๔,๒/๙,๓/๕,๓/๘ 
๔/๔,๔/๙,๕/๓,๕/๘ 
๖/๑,๖/๖ 

คณะสีนนทรี 
(สีเหลือง) 

นำยชัยวัฒน์ ผ่องสังข์ ๑/๒, ๑/๗,๑/๑๓, 
๒/๓,๒/๘,๒/๑๑, 
๓/๑,๓/๙ 
 

๔/๑,๔/๘,๕/๕,๕/๗, 
๖/๒,๖/๗ 

คณะสีปาริชาต 
(สีแดง) 

น.ส.กมลรัตน์   ตระกูลสถิตหมั่น ๑/๓,๑/๙,๑/๑๒, 
๒/๒,๒/๗,๓/๔,๓/๗ 

๔/๕, ๔/๗,๔/๑๑,๕/๖, 
๕/๙,๖/๓,๖/๙ 

คณะสีเอ้ืองช่อแสด 
(สีแสด) 

นำยอรรถพล ยตะโคตร ๑/๔,๑/๑๑,๒/๑, 
๒/๖,๓/๓,๓/๑๑ 

๔/๓,๔/๖,๔/๑๒,๕/๒, 
๕/๑๐,๖/๔,๖/๕ 

คณะสีอินทนิล 
(สีม่วง) 

ว่ำที่ร้อยตรีศุภกิจ   เซียะสวัสดิ์ ๑/๖,๑/๘, ๑/๑๐, 
๒/๕,๒/๑๐,๓/๒, 
๓/๖,๓/๑๐ 

๔/๒, ๔/๑๐,๕/๑,๕/๔, 
๕/๑๑,๖/๘ 
 



-๖- 

๑๓. คณะวิทยากรประจ าฐาน 
ฐานที่ ๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
  น.ส.ศิริลักษณ์     อภิรมย์พฤกษำ  กรรมกำร 
  น.ส.อัญชิสำ เหมทำนนท ์ กรรมกำร 
  นำงโสภำ  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ฐานที่ ๒ กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
  นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี ประธำนกรรมกำร 
  นำยสมจิตร์  แพทย์รัตน์  กรรมกำร   
  นำงบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์  กรรมกำร 
  นำงทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ฐานที่ ๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  นำงปำนทิพย์ สุขเกษม  ประธำนกรรมกำร  
  น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมกำร   
  น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมกำร 
  นำยสำธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมกำร   
  ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ฐานที่ ๔ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  นำยธรรมนูญ สวนสุข  ประธำนกรรมกำร  
  นำงสำวศิริมำ บุญสวัสดิ์ กรรมกำร 
  นำยศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ฐานที ่๕ กลุ่มสัมพันธ์นันทนาการ/งานแนะแนว 
  นำงทิพย์จันทร์  หงษำ   ประธำนกรรมกำร 
  น.ส.ธนิดำ  ไชยสุทรกิติ      กรรมกำร 
  น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตมั่น   กรรมกำร    
  นำยศรำวุธ  คำรมหวำน กรรมกำร  
  นำยอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมกำร        
  ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์ กรรมกำร 
  คณะกรรมกำรนักเรียน  กรรมกำร 
  นำยสมพร  โพธิ์ศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑.แนะน ำงำนในกลุ่มให้นักเรียนทรำบ  
 ๒.ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนในกลุ่มงำนนั้น ๆ  
 ๓.นิเทศข้ันตอนกำรติดต่อขอรับบริกำรในกลุ่มงำนนั้น ๆ  
 ๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมัคคี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

 



-๗- 

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าซุ้มประตูต้อนรับ 
  นำยอภิวัฒน์  บุญอ่อน  ประธำนกรรมกำร 
นำยสำธิตแก้ว  ศรีทัศน์   กรรมกำร  นำยสุชำติ  รัตนเมธำกูร  กรรมกำร 
คณะกรรมการนักเรียน                                  
  น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑.จัดท ำซุ้มต้อนรับนักเรียน ม.๑ , ม.๔ ในวันที่ ๑๐  พ.ค. ๒๕๖๒ 

๑๕. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ ประธำนกรรมกำร 
  นำยสุมังครัตน์  โคตรมณี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑.จัดท ำเครื่องมือประเมินผลให้นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประเมินกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน  
     ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ ๑ และ ๔ ปีกำรศึกษำ๒๕๖๒ 
 ๒.สรุปผลกำรประเมิน และรำยงำนให้ฝ่ำยบริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ 
 
  ทั้งนี ้ตั้งแต่ วันที่ ๗  พฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

สั่ง ณ วันที่  ๗  พฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
          
 
     ( นำงสำวจินตนำ  ศรีสำรคำม ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
วันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

************************************************************** 
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. -นักเรียน ม.๑,ม.๔ เข้ำแถวตำมคณะสี/ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กิจกรรม/เคำรพธงชำติ/นัดหมำย 

บริหำรงำนบุคคล 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รับอำหำรว่ำง / เรียกรวมตำมคณะสีหน้ำเวที คณะสี/ครู 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. -ไหว้พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน (พ่ีสต๊ำฟแต่ละสีน ำน้องไป / 

ลอดซุ้ม ชมพู – เขียว/ผูกข้อมือ) 
คณะสี/ครู 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. -พิธีเปิด / VTR แนะน ำโรงเรียน/พบหัวหน้ำระดับ/ครูที่
ปรึกษำ/นันทนำกำร 

บริหำรงำนบุคคล/ 
งำนโสตฯ/ 
ทีมนันทนำกำร 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. -เข้ำฐำน “เรำรักวชิรธรรมสำธิต”๕ ฐำน (ฐำนละ ๒๐ นำที) 
๑.บริหำรงำนวิชำกำร (หอประชุม) 
๒.บริหำรงำนบุคคล (หอประชุม) 
๓.บริหำรงำนทั่วไป (หอประชุม) 
๔.บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ (หอประชุม) 
๕.กลุ่มสัมพันธ์/ งำนแนะแนว (หอประชุม) 

กลุ่มบริหำร ๔ ฝ่ำย/ 
ทีมนันทนำกำร/ 
แนะแนว 

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

อำหำรว่ำง 
คณะสี 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. -เกมส์/กีฬำ/สำมัคคี กลุ่มสำระกำรเรียนสุขศึกษำฯ 
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. -ประเมินผล/พิธีปิด บริหำรงำนบุคคลและทีมนันทนำกำร 

 
หมายเหตุ 

 
คณะสีอัญชัน     ๑/๑, ๑/๕, ๑/๑๔, ๔/๔, ๔/๙ 
คณะสีนนทรี     ๑/๒, ๑/๗, ๑/๑๓, ๔/๑, ๔/๘ 
คณะสีปาริชาติ   ๑/๓, ๑/๙, ๑/๑๒, ๔/๕, ๔/๗, ๔/๑๑ 
คณะสีเอ้ืองช่อแสด  ๑/๔, ๑/๑๑, ๔/๓, ๔/๖, ๔/๑๒ 
คณะสีอินทนิล    ๑/๖, ๑/๘, ๑/๑๐, ๔/๒, ๔/๑๐ 
  
   


