
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
      ที่  24/2566 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ปกีารศึกษา 2565 
……………………………………………………..……………….. 

ด้วย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)     
ปีการศึกษา 2565 ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนแกนนำเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) 
และนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับห้องเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มีความรู้ มีทักษะในการให้
คำปรึกษาและสามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้อื่นได้ มีทักษะชีวิตสามารถแก้ไขปัญหาจัดการกับอารมณ์
ตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถนำทักษะที่ได้รับการอบรมมาใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนที่มีปัญหา รวมถึงสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือของนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้   

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ  
  นางปานทิพย์    สุขเกษม   กรรมการ  

นายปวิช  เรืองวรัชกุล  กรรมการ   
นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด  กรรมการ  

  นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ อำนวยการ  วางแผน  ให้การดำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน 
นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม   ประธานกรรมการ 

 นางสาวนฤมล  รับส่ง   รองประธานกรรมการ 
นางสาวอริสา แช่มชื่น  กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ  นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ  นายธีระพงษ์ มวานนท ์ กรรมการ 
นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ  นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ 
นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ  นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ 



นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ  กรรมการ  นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ 
นางปัทมา รัตนจำนง กรรมการ  นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ  นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ 
นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ กรรมการ  นางสาวจิราพร เวียงชนก กรรมการ 
นายทศพร โอภาโส  กรรมการ  นางสาวโสภา สุขนิคม  กรรมการ 
นายปฎิภาณ โศรกศรี  กรรมการ  นางสาวศยามล ดีวิลัย  กรรมการ 
นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ  นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการ 
นางสาวสีวล ี ยืนยาว  กรรมการ  นายนพดล คำพร  กรรมการ 
นางทัศนีย์ วงค์เขียว กรรมการ  นางสาวธีราอร วงษ์ไกร  กรรมการ 
  นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการและเลขานุการ 

นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่   วางแผน ดำเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อย ทันกำหนดเวลา 

3. คณะกรรมการฝ่ายเชิญวิทยากรและจัดทำเอกสาร ส่ือประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม 
นายศราวุธ  คารมหวาน  ประธานกรรมการ 
นางอาภาภรณ์  อริวัน   กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 

นางสาวธีราอร  วงษ์ไกร   กรรมการ 

นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการและเลขานุการ 

นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่   1. ประสานออกหนังสือเชิญวิทยากร 

2. ประสานออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
3. จัดทำเอกสารและสื่อประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม 
4. จัดพิมพ์กำหนดการจัดกิจกรรม แบบลงทะเบียนรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
   แบบลงทะเบียนวิทยากร แบบลงทะเบียนคณะครูผู้ดูแลกำกับนักเรียน  

4. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม   ประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง   รองประธานกรรมการ 
นางสาวอริสา  แช่มชื่น   กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการ 
นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการ 
นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
นายอรรถพล  ยตะโคตร  กรรมการ 



นางปัทมา  รัตนจำนงค์  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมการ 
นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์  กรรมการ 
นายธีระพงษ์  มวานนท ์  กรรมการ 
นางสาวศศิธร  เมืองมูล   กรรมการ 
คุณครูที่ปรึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กรรมการ 
นางอาภาภรณ์  อริวัน   กรรมการ 

  นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางสาวธีราอร  วงษ์ไกร   กรรมการ 

 นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. ประสานแจ้งผู้ปกครองให้ทราบกำหนดการที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
    เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 2. แต่งตั้งและรวบรวมรายชื่อนักเรียนแกนนำ YC 
 3. ควบคุมดูแลให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่กำหนด 

4. ดูแลอำนวยความสะดวกแก่วิทยากรและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
5. รายช่ือนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับโรงเรียน 

 1. นายธนภูม ิ  อยู่ขวัญ  ประธานนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) ปีการศึกษา 2565 
 2. เด็กหญิงปิยพัชร   แก้วสมทรัพย์ รองประธาน ระดับ ม.ต้น 
 3. นางสาวลักษิกา  จันทร์สุคนธ์ รองประธาน ระดับ ม.ปลาย 
 4. เด็กหญิงศุพาวสุ  พลีพูล  เลขานุการ ระดับ ม.ต้น 
 5. นางสาวพรสวรรค์  เรืองศรี  เลขานุการ ระดับ ม.ปลาย 
 6. นายพศวัต   เกียรติธวัชชัย เหรัญญิก 
 7. นางสาววรกาญจน์  มูลแก้ว  เหรัญญิก 
 8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จูมสันเทียะ คณะกรรมการนักเรียน YC 
 9. เด็กชายวริทธิ์นันท์  พลอยสินสุข คณะกรรมการนักเรียน YC 
 10. เด็กหญิงกานต์ณัฐญา ธรรมธีระวัฒน์ คณะกรรมการนักเรียน YC 
 11. เด็กชายภูมินทร์กันต์ ยอดทอง คณะกรรมการนักเรียน YC 
 12. เด็กชายธีรชัย  อรียวิวัฒน์ คณะกรรมการนักเรียน YC 
 13. เด็กชายณัฐวัตร  พ่ึงประยูรทิพย์ คณะกรรมการนักเรียน YC 
 14. เด็กชายชนภัทร  วิบูลย์ศิลป์ คณะกรรมการนักเรียน YC 
 15. เด็กชายศักดิ์ณัณท์  ทิตยานุรักษ์ คณะกรรมการนักเรียน YC 
 16. เด็กหญิงโยษิตา  ตุงคะมาลี คณะกรรมการนักเรียน YC 
 17. เด็กหญิงเยริม  ซอ  คณะกรรมการนักเรียน YC 



5. รายช่ือนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับโรงเรียน (ต่อ) 

 18. เด็กชายพรชัย  สวัสดีภาพ คณะกรรมการนักเรียน YC 
 19. เด็กชายภาวิต  ไพสิฐธราดล คณะกรรมการนักเรียน YC 
 20. เด็กชายยศวรรธน์  อินทร์คง  คณะกรรมการนักเรียน YC 
 21. เด็กหญิงอรัญญา  พ่ึงเสือ  คณะกรรมการนักเรียน YC 
 22. เด็กหญิงทรงกมล  จารีตเสถียร คณะกรรมการนักเรียน YC 
 23. เด็กชายรัฐภูมิ  แคบขุนทด คณะกรรมการนักเรียน YC 
 24. เด็กหญิงวณิชยา  บุญเพ็ง  คณะกรรมการนักเรียน YC 
 25. เด็กหญิงวรวรรณ  ปานทอง คณะกรรมการนักเรียน YC 
 26. นางสาวพลอยนภัสสร สุมหิรัญ  คณะกรรมการนักเรียน YC 
 27. นายฉัตรมงคล  เมืองมนต์ คณะกรรมการนักเรียน YC 
 28. นายนวพล  แก้วเลิศโภไคย คณะกรรมการนักเรียน YC 
 29. นายณัฐพนธ์  แก่นคำ  คณะกรรมการนักเรียน YC 
 30. นายตะวัน  ขาวสวย  คณะกรรมการนักเรียน YC 
 31. นางสาวปนัดดา  มากหมู่  คณะกรรมการนักเรียน YC 
 32. นางสาวธัญญาภรณ์ เขียนสันเทียะ คณะกรรมการนักเรียน YC 
 33. นางสาวพลอยพรรณ แก้วโทอินทร์ คณะกรรมการนักเรียน YC 
 34. นางสาวซือเอิน  ลิม  คณะกรรมการนักเรียน YC   
 35. นายปัณญ์  หอมระรื่น คณะกรรมการนักเรียน YC 

หน้าที ่ ประสานงานติดต่อระหว่างโรงเรียน ครู และนักเรียน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร คอยดูแลนักเรียนในภาพรวมของโรงเรียน ให้คำปรึกษาและ
ช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียน ตามโครงงานและขอบข่ายของงานเพ่ือนนักเรียนที่ปรึกษา YC 

6. รายชื่อนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับห้องเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ม.1/1 เด็กหญิง พัชรปภาศิริ ปอส ี   ม.1/8 เด็กหญิงตรีวิกา  แสงเลิศศิลป์ชัย 
ม.1/2 เด็กหญิงสโรชา  พุ่มมาลา  ม.1/9 เด็กหญิงยูกิ  ซาวาฟูจิ 
ม.1/3 เด็กชายณพัฒน์  ชุณหสุนทร  ม.1/10 เด็กหญิงวริศรา  เกษมรัตน์ 
ม.1/4 เด็กชายภพธรรม  วิสายอน   ม.1/11 เด็กหญิงอชิรญา  ขันแข็ง 
ม.1/5 เด็กชายภูมิภัทร  ขอยึดกลาง  ม.1/12 เด็กหญิงธนภรณ์  สิงห์สี 
ม.1/6 เด็กหญิงกนกวรรณ แก้ววิเชียร  ม.1/13 เด็กชายภูมิภัทร  พัฒนทรัพย์เจริญ 
ม.1/7 เด็กหญิงนัชชา  ถาวรกุล   ม.1/14 เด็กหญิงกรรณิการ์ ดำหนา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ม.2/1 เด็กหญิงนัยน์ปพร จารุเวทตระกูล  ม.2/4 เด็กชายภคิณ  ปัญโย 
ม.2/2 เด็กชายจักรพรรดิ บินมุกดา  ม.2/5 เด็กหญิงกาญชนก บุณยสิทธิ์พิชัย 
ม.2/3 เด็กหญิงฟ้าใส  เสงี่ยมงาม  ม.2/6 เด็กหญิงพิมพ์อักษร วัฒนศรศักดิ์ 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ต่อ) 
ม.2/7 เด็กหญิงพนารัตน์ ยิ้มเเย้ม   ม.2/11 เด็กหญิงเพทาย  บุตรสง่า 
ม.2/8 เด็กชายวงศกร  สายพรหม  ม.2/12 เด็กหญิงณัฐกุลิสรา ขวัญพราย 
ม.2/9 เด็กหญิงสิริกร  ไชยเสนา  ม.2/13 เด็กหญิงณรินชญา เรืองพลังชูพร 
ม.2/10 เด็กหญิงพิมญาดา ดวงจิต   ม.2/14 เด็กชายธาวิน  ชัยผลดีเลิศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ม.4/1 นางสาวชิชญา  สอนนาค  ม.4/8 นางสาวมีสุข  บุญมั่งมี  
ม.4/2 นายอาคิลา  ไทรสังขธรรม  ม.4/9 นางสาวนทีกานต์  สวัสดิ์สาย 
ม.4/3 นางสาววทัญญุตา ปราบพาล  ม.4/10 นายกิตติธัช  สวาทสุข 
ม.4/4 นางสาวกุลกันยา  กันตโชติพงษ์จิร  ม.4/11 นายณัฐวุฒิ  สนเทศ 
ม.4/5 นายพชร  เชาวนโชติมาพร  ม.4/12 นางสาววันวิสาข์  จันทร์หล้า 
ม.4/6 นายกฤตภาส  เหมรักษ์   ม.4/13 นางสาวณัฐวดี  วงค์มณี 
ม.4/7 นางสาวดวงกมล  งามเลิศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ม.5/1 นายวุฒิเมศร์  ติลกานนท์  ม.5/8 นางสาวชญาดา  เกตุสมบูรณ์ 
ม.5/2 นายธีรภัทร  ประพงษ์  ม.5/9 นางสาววิสสุตา  แน่นอุดร 
ม.5/3 นายอชิตพล  กระจ่างจันทร์  ม.5/10 นางสาวอรวรรณ  ชุติธรรมาวัฒน ์
ม.5/4 นายวสิน  บุญสนอง  ม.5/11 นางสาวพาขวัญ  เชื้อสุวรรณ 
ม.5/5 นางสาวกานต์สิริ  โอภาพ   ม.5/11 นางสาว จีระนันท์ ปานเจริญ 
ม.5/6 นางสาวภาวิณี  พรประสิทธิ์  ม.5/12 นางสาวพรไพลิน  ฤกษ์ดี 
ม.5/7 นายกันตพงศ์  ศรีรัตนา   ม.5/13 นางสาวศิริพรรษา นพสมบูรณ์ 

หน้าที ่ ประสานงานติดต่อระหว่างโรงเรียน ครู และนักเรียน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร คอยดูแลเพ่ือนในห้องเรียน ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเพ่ือน 
ตามโครงงานและขอบข่ายของงานเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษา YC 

7. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร 
 นายศราวุธ  คารมหวาน  ประธานกรรมการ 

นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
นางอาภาภรณ์  อริวัน   กรรมการ 

  นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 
นางสาวธีราอร  วงษ์ไกร   กรรมการ 

 นายสิทธิชัย    มาโนชญ์กุล  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. จัดทำเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 



8. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  
นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  ประธานกรรมการ 
นายปวิตร   สมนึก    กรรมการ 
นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์   กรรมการ 

 นายสิทธิชัย    มาโนชญ์กุล  กรรมการ 
นายภาคภูมิ    แก้วเย็น   กรรมการ 

  นายวัชระ    เต๋งเจริญสุข  กรรมการ 
  นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  กรรมการและเลขานุการ 

  นายกำพล    จางจะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ 1. จัดเตรียมจอLED เครื่องเสียง ไมโครโฟน และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณอ่ื์น ๆ  

      ให้เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 
2. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ของบรรยากาศการดำเนินกิจกรรม 

9. คณะกรรมการสื่อประชาสัมพันธ์และนวัตกรรม 
นายศราวุธ  คารมหวาน  ประธานกรรมการ 
นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 

 นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการ 
 นายกำพล  จางจะ   กรรมการ 

นางสาวธีราอร  วงษ์ไกร   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ 1. จัดทำแผ่นป้ายในการประชาสัมพันธ์ 

  2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเพจเฟซบุ๊กและเว็ปไซด์ของโรงเรียน 
10. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

  นายปวิช  เรืองวรัชกุล  ประธานกรรมการ 
  นางสาวเมทิตา  ชัยมา   กรรมการ 
  นายชนินทร์  บัวแจ้ง   กรรมการ 
  นายศุภชัย  นัคราจารย์  กรรมการ 
  นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
  นางสาวสุธิตา  ศรียางนอก  กรรมการ 
  นางสาวปารณีย์  บัวแก้ว   กรรมการ 

นางสาวลาวัลย ์  คงแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ เป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรมและประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

11. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  

นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  ประธานกรรมการ 

 นางอาภาภรณ์  อริวัน   กรรมการ 

นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ วางแผนและดำเนินการจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมน้ำด่ืม 



12. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล  ประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด  รองประธานกรรมการ  
นักพัฒนา     กรรมการ  
นายจิรัฏฐ ์  จิระเดชประไพ  กรรมการ 
นายเจ๊ะกามา  สือน ิ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่หอประชุมโรงเรียนให้พร้อมในการจัดกิจกรรม 
13. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  

นายศราวุธ  คารมหวาน  ประธานกรรมการ  

นางสาวธีราอร  วงษ์ไกร   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมแบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม  

2. รวบรวมผลการประเมิน สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม  

ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บังเกิดผลดี และประโยชน์อย่างสูงสุดกับทางราชการ  

  สั่ง  ณ  วันที่  20  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 
 
 
 

 

 

  

(นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  



 
 

กำหนดการจัดกิจกรรม 
โครงการ TO BE NUMBER ONE กิจกรรม อบรมเพื่อนที่ปรึกษา 

(Youth Counselor : YC) ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และงานแนะแนว  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

วันเสาร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 09.00 – 09.20 น. พิธีเปิด 
 09.20 – 09.40 น. กิจกรรมสันทนาการ 

09.40 – 10.20 น. กิจกรรมทำความรู้จัก 
 10.20 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น. กิจกรรมช่วงเช้า 
     - วัดแวว YC 
     - ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ YC 
     - Workshop 1 กระบวนการให้คำปรึกษา YC 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 15.00 น. กิจกรรมช่วงบ่าย 

     - Workshop 2 บทบาทสมมติการให้คำปรึกษา 
     - บทบาท YC กับสถานศึกษาในฝัน 
     - สัญญาใจ YC 

 15.00 – 16.00 น. สรุปกิจกรรม และมอบเกียรติบัตร 
 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


