
 

         
       ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

       ที่ ๑๐๓ / ๒๕๕๙ 
        เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฐมนเิทศและค่ำยพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
-------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  ก ำหนดใหม้ีกำรปฐมนเิทศและค่ำยพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  ในวันอังคำรที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๕๙ 
ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.   เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย    และบรรลุวัตถุประสงค์ โดย
อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗  (๑)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบยีบข้ำรำชกำรครู   และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พุทธศักรำช  ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรรบัผิดชอบ   ดังนี ้
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

นำงวรรณี  บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 
นำงทองกรำว  เสนำขันธ์  กรรมกำร    
นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์  กรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  ให้ค ำปรึกษำ  และสนบัสนุนให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จเรียบรอ้ยตำมวัตถุประสงค์ 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
   นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม  ประธำนกรรมกำร 
   นำยพิรำม ภูมิวิชิต  รองประธำนกรรมกำร  
   นำงพรพรรณ ยวดย่ิง  รองประธำนกรรมกำร 
นำงพัชร ี ระมำตร ์ กรรมกำร นำงธนภร เนตรสว่ำง กรรมกำร  
นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู กรรมกำร นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ กรรมกำร  
นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ กรรมกำร น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์ กรรมกำร  
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมกำร  
ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมกำร น.ส.เกวล ี บุญบำ  กรรมกำร 
นำยสุเนตร        ศรีใหญ่          กรรมกำร    น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมกำร 
นำยเพชร สำระจันทร ์ กรรมกำร น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์ กรรมกำร  
น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง กรรมกำร นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์          กรรมกำร  น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ  กรรมกำร 
นำยทินกร พำนจันทร ์ กรรมกำร น.ส.อินทิรำ จั่นโต  กรรมกำร 
น.ส.ณิชำ แสงทอง  กรรมกำร ครูท่ีปรึกษา ม.๑ ม.๔  ทุกท่าน   กรรมการ 

 นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้าท่ี    วำงแผน ก ำหนดกิจกรรม ประสำนงำน และด ำเนินกำรประชุมใหเ้ป็นไปด้วย 
              ควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธำนกรรมกำร 

นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมกำร  
นักพัฒนำทกุคน   กรรมกำร   
   นำยศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี     ๑.จัดห้องประชุมเป็นสถำนทีจ่ัดกำรปฐมนเิทศและค่ำยพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน ม.๑ และ ม.๔ 
   ๒.จัดโต๊ะหมูบู่ชำบนเวที และจัดบริเวณหอประชุมใหส้วยงำมเหมำะสม 

๔. คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และดแูลความเรยีบร้อย 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
   นำยสุชำติ     รัตนเมธำกรู ประธำนกรรมกำร 
   นำยสุมังครัตน์   โคตรมณ ี รองประธำนกรรมกำร 

ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษา คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษา คนท่ี ๒ ห้องโฮมรูม 

ม.๑/๑ น.ส.อญัชิสำ        เหมทำนนท ์ - ๑๖๔ ( ICT )   

ม.๑/๒ น.ส.รัตยำ          ร่ำงกำยดี นำงล ำพอง          พูลเพิ่ม ๒๒๑ 
ม.๑/๓ น.ส.อินทิรำ        จั่นโต นำงพัชรี             ระมำตร์ ๒๒๒ 

ม.๑/๔ น.ส.พนิดำ          ยอดรัก นำงวรำภรณ์        สัตยมำภำกร ๒๒๓ 

ม.๑/๕ น.ส.เมทิตำ         ชัยมำ  นำยสุวิท             ปิ่นอมร ๓๓๑ 

ม.๑/๖ น.ส.ลักษณำ         อังกำบส ี - ๓๓๒ 

ม.๑/๗ น.ส.จีระภำ         ชินภักดี นำยสุชำติ            รัตนเมธำกูร ๓๓๓ 

ม.๑/๘ น.ส.ปรัชญำ        กำรรักษำ นำงนวรัตน์           นำคะเสนีย์กุล ๓๓๔ 

ม.๑/๙ นำยสุมังครัตน์   โคตรมณ ี น.ส.จีรำพร           เฉลิมพันธ์ ๓๔๑ 

ม.๑/๑๐ นำยเศรษฐโสรช    ช่ืนอำรมย์ น.ส.เกวลี             เงินศรีสุข ๓๔๒ 

ม.๑/๑๑ น.ส.พรทิพย์        นำคเกิด น.ส.ภัทรนุช          ค ำดี ๓๔๓ 
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

น.ส.วชิรำภรณ์    สันตะวงษ์ ประธำนกรรมกำร 
นำยเสถียร       บุญมหำสทิธ์ิ รองประธำนกรรมกำร 

ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษา คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษา คนท่ี ๒ ห้องโฮมรูม 

ม.๔/๑ น.ส.ฌชัชำ      ปัญญำเมำ น.ส.ศิรพิร    โกมำรกลุ ๗๔๑ 

ม.๔/๒ น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์ น.ส.ปทุม     โสภำคนี ๗๔๒ 
ม.๔/๓ น.ส.สุกัญญำ   มหำฤทธ์ิ นำยมนตรี    สุขสวัสดิ์ ๗๔๓ 

ม.๔/๔ น.ส.ศิรำภร     นำบุญ นำยนิพนธ์    พจนสุวรรณชัย ๗๔๔ 

ม.๔/๕ น.ส.นงพร      จู่พิชญ์ นำยเสถียร     บุญมหำสิทธ์ิ ๗๔๕ 

ม.๔/๖ นำงทัศนีย์      วงค์เขียว น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย ๗๔๖ 

ม.๔/๗ นำยวุฒิพงษ์    แสนรังค์ นำงพจมำน ชีววัฒนำ ๗๔๗ 

  ม.๔/๘ น.ส.เจนจิรำ    เพ็งจันทร ์ น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ ๗๔๘ 

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

๕. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
   นำงพรพรรณ  ยวดย่ิง  ประธำนกรรมกำร 
 น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมกำร นำงธนภร เนตรสว่ำง กรรมกำร 
 น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ  กรรมกำร นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 
 นำยทินกร พำนจันทร ์ กรรมกำร นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู กรรมกำร 
 น.ส.ณิชำ แสงทอง  กรรมกำร 

 น.ส.ภำนุมำศ  ชำติทองแดง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี  ด ำเนินกำรจัดอำหำรกลำงวัน  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มใหเ้พียงพอ กับนักเรียน และกรรมกำร 

๖. คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ 
   นำงทิพย์จันทร ์ หงษำ  ประธำนกรรมกำร 

น.ส.อนุศรำ บุญหลิม  รองประธำนกรรมกำร 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมกำร นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ กรรมกำร

 คณะกรรมกำรนกัเรียน 
   นำยสมพร โพธ์ิศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี  ด ำเนินกิจกรรมนันทนำกำรใหเ้หมำะสม เพื่อให้เกิดควำมสนกุสนำน  

ควำมรัก ควำมสำมัคคี และรักสถำบัน 
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๗. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
   นำงจุฑำมำศ  วำนิชชัง  ประธำนกรรมกำร 
   น.ส.จุฑำรัตน์  เกำะหวำย กรรมกำร 
หน้าท่ี ๑.เตรียมอุปกรณ์ส ำหรบัปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
 ๒.ดูแลพยำบำลนักเรียนทีเ่จบ็ป่วย 
 ๓.ติดต่อโรงพยำบำลและประสำนงำนผู้ปกครองกรณีนกัเรียนป่วยหนัก 

๘. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์  ประธำนกรรมกำร 

นำยเพชร สำระจันทร ์ กรรมกำร ว่ำที่ร้อยตรีศุภกิจ    เซียะสวัสดิ ์ กรรมกำร 
นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  เป็นพิธีกร และก ำกับรำยกำรด ำเนินกจิกรรม ให้เปน็ไปตำมก ำหนดกำร 

๙. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
   นำงทัศนีย์  วงค์เขียว  ประธำนกรรมกำร 

น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมกำร น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ กรรมกำร  
  นำยปุ้ย  คงอุไร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี รองกรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี  ๑. ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยธุรกำร เพื่อเบิกจ่ำยเงนิงบประมำณ 
 ๒. ท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นำยสุวิท ปิ่นอมร  ประธำนกรรมกำร 

นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย์   กรรมกำร นำยสิทธิชัย มำโนชกุล กรรมกำร 
นำยเสถียร บุญมหำสทิธ์ิ กรรมกำร นำยสมุฎฎ์ิ ภำษำดี            กรรมกำร  
นำยวัชระ เต๋งเจรญิสุข      กรรมกำร นำยภำคภูมิ      แก้วเย็น        กรรมกำร 
นำยสุริยำ ทรัพยเ์ฮง กรรมกำร นำยก ำพล จำงจะ   กรรมกำร 
   นำยปวิตร สมนึก    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี   ๑.ควบคุม ดูแลระบบเสียง แสง 
 ๒.บันทึกภำพวิดีทัศน์ และภำพน่ิง ตำมควำมเหมำะสม 
 ๓.จัดท ำ VTR แนะน ำโรงเรียน 
           ๔.จัดท ำ และติดตัง้ ตัวอักษร บนหอประชุม ด้วยข้อควำมว่ำ 
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การปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
วันอังคารท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 
๑๑.คณะกรรมการกิจกรรมคณะสี 

ว่ำที่ร้อยตรีศุภกิจ    เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้าคณะสีอัญชัน 
 นำยไพโรจน์          อินต๊ะภำ 
 นำยสมพร            โพธ์ิศรี 

 
นำยเพชร  สำระจันทร ์ หัวหน้าคณะสีนนทรี 

 นำยสุมังครัตน์    โคตรมณ ี
 น.ส.ภัทรนันท์           แดนวงศ์ 
 

น.ส.เกวล ี  เงินศรสีุข หัวหน้าคณะสีปาริชาต 
 น.ส.อินทิรำ         จั่นโต 
 น.ส.จุฬำลักษณ์    วงค์ค ำจันทร ์
 

นำยสุเนตร  ศรีใหญ ่  หัวหน้าคณะสีเอ้ืองช่อแสด 
 นำยสุชำติ             รัตนเมธำกรู 
 นำยสำธิต           แก้วศรีทัศน์ 
 

น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตย์มั่น  หัวหน้าคณะสีอินทนิล 
 น.ส.อรวรรยำ           ภำคค ำ 

  นำยอภิวัฒน์     บุญอ่อน 
 
 

หน้าท่ี ๑.จัดกจิกรรมรับน้องใหม่ส ี
 ๒.ฝึกซ้อมเพลงมำร์ชโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 ๓.ฝึกซ้อมเพลงประจ ำคณะส ี
 ๔.ปลกูฝงัระบบพี-่น้อง กำรท ำงำนเป็นทีมและรักสถำบัน 
 
 



-๖- 
 
๑๒.คณะกรรมการจัดเกมส์ กีฬา สามัคคี 

นำยณรงค์ หนูนำร ี  ประธำนกรรมกำร 
นำยนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมกำร ว่ำที่ร.ต.ประจักษ์     จอมทอง กรรมกำร 
นำยภำคภูมิ แก้วเย็น  กรรมกำร 

นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑.จัดเกมส์ กีฬำ เพื่อควำมสัมพันธ์ส่งเสริมควำมรกัสถำบันและควำมสำมัคคี 

๒.ควำมคุมกำรแข่งขันเกมส์ กีฬำใหเ้ป็นไปด้วยควำมเรียบรอ้ย 
๑๓. คณะวิทยากรประจ าฐาน 
ฐานท่ี๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธำนกรรมกำร 
 น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  กรรมกำร   
    นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ฐานท่ี ๒ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 

นำงทองกรำว เสนำขันธ์ ประธำนกรรมกำร 
 นำยสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ กรรมกำร นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ 
    นำงทัศนีย์  วงค์เขียว กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ฐานท่ี ๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม  ประธำนกรรมกำร 
น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมกำร นำยพิรำม ภูมิวิชิต  กรรมกำร  
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร นำยเพชร สำระจันทร ์ กรรมกำร 

นำงพรพรรณ ยวดย่ิง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ฐานท่ี ๔ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
   น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธำนกรรมกำร 

นำงกุณฑล ี เจษฎำวัลย ์ กรรมกำร น.ส.มยรุ ี มิ่งมงคล  กรรมกำร 
ว่ำที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมกำร  

นำยศุภกิจ หนองหัวลิง       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ฐานท่ี ๕ กลุ่มสัมพันธ์นันทนาการ 
   นำงทิพย์จันทร ์ หงษำ  ประธำนกรรมกำร 

นำยสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมกำร น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมกำร 
น.ส.อนุศรำ บุญหลิม  กรรมกำร น.ส.ศิรำภร นำบุญ  กรรมกำร 
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร คณะกรรมกำรนกัเรียน 

น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 
 



-๗- 

หน้าท่ี   ๑.แนะน ำงำนในกลุ่มให้นกัเรียนทรำบ 
๒.ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนในกลุม่นั้นๆ 

 ๓.นิเทศข้ันตอนกำรติดต่อขอรบับริกำรในกลุ่มนั้นๆ 
 ๔.จัดกจิกรรมส่งเสริมควำมสำมัคคี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

๑๔.คณะกรรมการฝ่ายจัดท าซุ้มต้อนรับ 
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  ประธำนกรรมกำร  

  นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร นำยสุชำติ    รัตนเมธำกรู กรรมกำร 
  นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ  กรรมกำร  นักพัฒนำทกุคน    กรรมกำร  
  คณะกรรมกำรนกัเรียน  

น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี ๑.จัดท ำซุม้ต้อนรบันักเรียน ม.๑ ,ม.๔  ในวันที่  ๑๐  พฤษภำคม  ๒๕๕๙ 
๒.จัดเตรียมด้ำยผูกข้อมือ  นักเรียนม.๑ , ม.๔  

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นำยสุเนตร ศรีใหญ ่  ประธำนกรรมกำร 

   นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  ๑. จัดท ำเครื่องมือประเมินผลให้นักเรียน และผู้ทีเ่กีย่วข้อง ประเมินกจิกรรมปฐมนเิทศและ 
    ค่ำยพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ๔  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๙ 
 ๒.สรปุผลกำรประเมิน และรำยงำนใหฝ้่ำยบริหำรและผูท้ี่เกีย่วข้องทรำบ 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   ๔     เมษำยน   พ.ศ. ๒๕๕๙    

 

           สั่ง ณ วันที่     ๔     เมษำยน   พ.ศ. ๒๕๕๙    
 
 

    (นำงวรรณี บุญประเสริฐ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 
 

 
 
 
 
 
 



ก าหนดการปฐมนิเทศและค่ายพฒันาคณุธรรมจริยธรรมนกัเรียน ม.๑ และ ม.๔ 
ปีการศกึษา ๒๕๕๙ 

วันอังคารที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

********************************** 

 
 

หมายเหตุ     
 คณะสีอัญชัน  1/1, 1/8, 1/11, 4/5, 4/6 
 คณะสีนนทร ี  1/2, 1/9, 4/1 
 คณะสีปำริชำต  1/3, 1/10, 4/2, 4/3 
 คณะสีเอื้องช่อแสด 1/4, 1/7, 4/7, 4/8 
 คณะสีอินทนลิ  1/5, 1/6, 4/4 
 
 

 

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

นัดหมำย 
บริหารงานบุคคล 

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

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 (ฐำนละ ๒๐ นำที) 
๑.วิชำกำร (หอประชุม) 
๒.บริหำรงำนบุคคล (ใต้โดม) 
๓.บริหำรทั่วไป (โรงอำหำร) 
๔.บริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ (ห้องโสตฯ) 
๕.กลุ่มสัมพันธ์/แนะแนว (ใต้อำคำร ๑) 

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  


