
                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

คําสั่งโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ 

ท่ี  27 /2562   

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการสรางการรับรูใหม  สูเปาหมายชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ประจําปการศึกษา 2562 

................................................. 

ดวยโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ  จะดําเนินโครงการสรางการรับรูใหม  สูเปาหมายชีวิต  ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมเขาสูระดับชั้นมัธยมศึกษา แนะแนวทางเพ่ือ

สรางเปาหมายชีวิต ปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสํานึกในดานคุณธรรม  จริยธรรม  ความกตัญูกตเวที  รูคุณบิดา มารดา  ครู

อาจารยและผูมีพระคุณ อีกท้ังเพ่ือมุงใหผูเรียนอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  จึงไดกําหนดจัดโครงการสราง 

การรับรูใหม  สูเปาหมายชีวิตข้ึน  ในระหวางวันท่ี 9 - 10 พฤษภาคม  2562 และ 13 - 14 พฤษภาคม  2562 เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 

1. นายอิทธิพัทธ    ธีระวรรณสาร   ประธานกรรมการ 

2. นายสันต  คาวีรัตน    กรรมการ 

3. นางเพ็ญนี          เหมะ    กรรมการ 

4. นางชญาณนันท  วิพัชรพรสกุล   กรรมการ 

5. นางสาวณัฏฐณิชา   โยธาภักดี   กรรมการ 

6. วาท่ี  ร.ต. วุฒิไกร มูลคาย    กรรมการและเลขานุการ 

7. นางสาวณีรนุช  กุมผัน    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ี   อํานวยความสะดวกและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการฝายตางๆ  รวมท้ังแกไขอุปสรรคในการดําเนิน

โครงการ 

 

2. คณะกรรมการฝายดําเนินการ 

1. นางสาวศุภลักษณ ปาผักโข    ประธานกรรมการ 

2. นายศราวุธ  บุญสง    กรรมการ 

3. นางณัฐธยาน  สขิเรศ    กรรมการ 

4. นางสาวปวิตรา  เกษมสุข    กรรมการ 

5. นางสาวณีรนุช  กุมผัน    กรรมการ 

6. นายภูวดล    ขันคํามาละ   กรรมการ 



7. นายเอกนรินทร    เผือกผอง   กรรมการ 

8. นางสาวอุนเรือน   นาเมืองรักษ   กรรมการ 

9. นางสาวหนึ่งฤทัย  ธีระอรรถ   กรรมการ 

10. นายจามร  จิตรบุญมา   กรรมการ 

11. นางสาวสินี  สุวรรณเมศ   กรรมการ 

12. นางมุทิตา    ฟกนวม    กรรมการ 

13. นางสุรัตนา      แสงศิลา    กรรมการ 

14. นางสาวณฐมน  แสงนาค    กรรมการ 

15. นางสาวปฐมาภรณ สืบนิสัย    กรรมการ 

16. นายสันต    คาวีรัตน    กรรมการ 

17. นางสาวสุจิตราภรณ    ถินรัตน    กรรมการ 

18. นางสาววลัยพร     มุสิกมาศ   กรรมการ 

19. นางเพ็ญนี    เหมะ    กรรมการ 

20. นายไอสรูย    ปราบอริพาย   กรรมการ 

21. นางสุกัญญา   สุดแสงพันธ   กรรมการ 

22. วาท่ี  ร.ต. วุฒิไกร มูลคาย    กรรมการ 

23. นางสาวณัฏฐณิชา   โยธาภักดี   กรรมการ 

24. นายวรวุฒิ      กฐินเทศ    กรรมการ 

25. นางสาวฑัญญาชนก    จรัสกุณโฮง   กรรมการ 

26. นางสาวเพชรรัศมี    กัณหาไธสงค   กรรมการ 

27. นางสาวศรัณยุตา กุศลสง    กรรมการและเลขานุการ  

บทบาทหนาท่ี    1. จัดเตรียมนักเรียนเพ่ือเขารวมโครงการท่ีอาคารอเนกประสงค 

  2. จัดเตรียมลําดับของกิจกรรม 

  3. อํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการทุกฝาย ดําเนินงานดวยความเรียบรอย 

  4. ปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตวันท่ี 8, 10 และ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น. 

  5. ปฏบิัติหนาท่ีวันท่ี 9 และ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 – 22.00 น. 

 

3. คณะกรรมการฝายลงทะเบียน 

1. นางสาวศุภลักษณ ปาผักโข    ประธานกรรมการ 

2. นางณัฐธยาน  สิขเรศ    กรรมการ 

3. นางสาวปวิตรา  เกษมสุข    กรรมการ 

4. นางสาวอุนเรือน   นาเมืองรักษ   กรรมการและเลขานุการ  

 



บทบาทหนาท่ี   1. จัดเตรียมเอกสารลงชื่อนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ พรอมทําปายชื่อแขวนคอใหนักเรียน 

          2. ควบคุมดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีอาคารอเนกประสงค 

          3. หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

          4. ปฏิบัติหนาท่ีวันท่ี 9 และ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. – 09.00 น. 

   

4. คณะกรรมการฝายสถานท่ีและเครื่องเสียง 

1. นายสันต    คาวีรัตน    ประธานกรรมการ 

2. วาท่ี  ร.ต. วุฒิไกร มูลคาย    กรรมการ 

3. นายวรวุฒิ      กฐินเทศ    กรรมการ 

4. นายภูวดล    ขันคํามาละ   กรรมการ 

5. นายจามร  จิตรบุญมา   กรรมการ 

6. นายไอสรูย    ปราบอริพาย   กรรมการ 

7. นายศราวุธ  บุญสง    กรรมการและเลขานุการ  

บทบาทหนาท่ี   1. จัดเตรียมสถานท่ีทํากิจกรรม คือ อาคารอเนกประสงค สนาม และสระวายน้ํา 

           2. จัดเตรียมสถานท่ีนอนสําหรับนักเรียน คือ อาคารสีมวงและหองบูรณาการ 

   3. จัดเตรียมสถานท่ีรับประทานอาหาร คือ ใตอาคารสีเหลือง 

   4. จัดเตรียมสถานท่ีอาบน้ํานักเรียน คือ หองน้ําหลังหองเรียนอนุบาล และหองน้ํามัธยมชาย 

   5. จัดเตรียมเครื่องเสียง 

  6. หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

7. ปฏบิัติหนาท่ีวันท่ี 9 และ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 – 22.00 น. 

8. ปฏิบัติหนาท่ีวันท่ี 10 และ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น. 

  

5. คณะกรรมการฝายพิธีกร  

1. นางสาวณัฏฐณิชา   โยธาภักดี   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวฑัญญาชนก    จรัสกุณโฮง   กรรมการ 

3. นางสาวณีรนุช     กุมผัน    กรรมการ 

4. นางสาวอุนเรือน   นาเมืองรักษ   กรรมการ 

5. นางสาวศรัณยุตา กุศลสง    กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ี    1. จัดเตรียมพิธีเปดโครงการ 

  2. หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

3. ปฏบิัติหนาท่ีวันท่ี 9 และ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 – 22.00 น. 

  4. ปฏิบัติหนาท่ีวันท่ี 10 และ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น. 

 



6. คณะกรรมการฝายประสานงานวิทยากร 

1. นางสาวศุภลักษณ ปาผักโข    ประธานกรรมการ 

2. นางณัฐธยาน  สิขเรศ    กรรมการ 

3. นายภูวดล  ขันคํามาละ   กรรมการ 

4. นางสุกัญญา   สุดแสงพันธ   กรรมการ 

5. วาท่ี  ร.ต. วุฒิไกร มูลคาย    กรรมการ 

6. นางสาวณัฏฐณิชา   โยธาภักดี   กรรมการ 

7. นางสาวณีรนุช     กุมผัน    กรรมการ 

8. นางเพ็ญนี    เหมะ    กรรมการ 

9. นายศราวุธ  บุญสง    กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ี    1. ประสานงานกับแตละฝายงานท่ีดําเนินกิจกรรม 

  2. ประสานงานผูปกครองในการดําเนินกิจกรรม 

  3. จัดเตรียมเครื่องสักการบูชาพระภูมิเจาท่ีและโตะหมูบูชา 

  4. หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

5. ปฏบิัติหนาท่ีวันท่ี 9 และ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 – 22.00 น. 

  6. ปฏิบัติหนาท่ีวันท่ี 10 และ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น. 

 

7. คณะกรรมการฝายกิจกรรม 

7.1  วิทยากรประจํากลุม 

1. นางสาวณัฏฐณิชา   โยธาภักดี   ประธานกรรมการ 

2. นางณัฐธยาน  สิขเรศ  วิทยากรกลุมท่ี 1  กรรมการ 

3. นางสาวณฐมน  แสงนาค  วิทยากรกลุมท่ี 1  กรรมการ 

4. นางสาวศุภลักษณ ปาผักโข  วิทยากรกลุมท่ี 2  กรรมการ  

5. นางสาวปวิตรา  เกษมสุข  วิทยากรกลุมท่ี 2  กรรมการ 

6. นางสาววลัยพร     มุสิกมาศ วิทยากรกลุมท่ี 3  กรรมการ 

7. นายศราวุธ  บุญสง  วิทยากรกลุมท่ี 3  กรรมการ 

8. นางสาวสุจิตราภรณ    ถินรัตน  วิทยากรกลุมท่ี 4  กรรมการ 

9. นางสาวปฐมาภรณ สืบนิสัย  วิทยากรกลุมท่ี 4  กรรมการ 

10. นางสาวณีรนุช  กุมผัน  วิทยากรกลุมท่ี 5  กรรมการ 

11. นางสาวสินี  สุวรรณเมศ วิทยากรกลุมท่ี 5  กรรมการ 

12. นายภูวดล    ขันคํามาละ วิทยากรกลุมท่ี 6  กรรมการ 

13. นางสุรัตนา      แสงศิลา  วิทยากรกลุมท่ี 6  กรรมการ 

 



14. นางสุกัญญา   สุดแสงพันธ วิทยากรกลุมท่ี 7  กรรมการ 

15. นางสาวเพชรรัศมี    กัณหาไธสงค วิทยากรกลุมท่ี 7  กรรมการ 

16. นางสาวอุนเรือน   นาเมืองรักษ วิทยากรกลุมท่ี 8  กรรมการ 

17. นางสาวฑัญญาชนก    จรัสกุณโฮง วิทยากรกลุมท่ี 8  กรรมการ 

18. นางมุทิตา    ฟกนวม  วิทยากรกลุมท่ี 9  กรรมการ 

19. นายเอกนรินทร    เผือกผอง วิทยากรกลุมท่ี 9  กรรมการ 

20. นางสาวศรัณยุตา กุศลสง     กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ี   1. จัดกิจกรรมตามกระบวนการสูเปาหมายชีวิตของนักเรียน 

  2. ดูแลนักเรียนและใหแนวทาง  วิธีการคิด  และรวมกิจกรรมกับนักเรียนตลอดการทํากิจกรรม 

  3. หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

4. ปฏบิัติหนาท่ีวันท่ี 9 และ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 – 22.00 น. 

  5. ปฏิบัติหนาท่ีวันท่ี 10 และ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น. 

7.2  เตรียมความพรอมนักเรียนเขารวมกิจกรรม 

1. นายเอกนรินทร    เผือกผอง   ประธานกรรมการ 

2. นายวรวุฒิ      กฐินเทศ    กรรมการ 

3. นายภูวดล    ขันคํามาละ   กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ี   1. แบงกลุมนักเรียนออกเปน 9 กลุม และนํานักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีอาคารอเนกประสงค 

  2. หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

3. ปฏบิัติหนาท่ีวันท่ี 9 และ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 09.00 น. 

7.3  วิทยากรกิจกรรม 

  7.3.1 กิจกรรมความไวเนื้อเช่ือใจ 

1. นางสาวณัฏฐณิชา   โยธาภักดี   กรรมการ 

2. นางสาวศรัณยุตา กุศลสง    กรรมการ 

3. นางมุทิตา    ฟกนวม    กรรมการ 

 7.3.2 กิจกรรมสรางแรงบันดาลใจ 

1. นางสาวเพชรรัศมี    กัณหาไธสงค   กรรมการ 

2. นางสาวศุภลักษณ ปาผักโข    กรรมการ 

3. นางสาวฑัญญาชนก    จรัสกุณโฮง   กรรมการ 

  7.3.3 กิจกรรมสืบคนตนแบบ 

1.  นางสาวณฐมน  แสงนาค    กรรมการ 

2. นางสาวเพชรรัศมี    กัณหาไธสงค   กรรมการ 

 

 



  7.3.4 กิจกรรมถอดแบบ 

1. นางสาวศรัณยุตา กุศลสง    กรรมการ 

2. นางสาวณัฏฐณิชา   โยธาภักดี   กรรมการ 

  7.3.5 กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู 

1.  นายจามร  จิตรบุญมา   กรรมการ 

2. วาท่ี  ร.ต. วุฒิไกร มูลคาย    กรรมการ 

  7.3.6 กิจกรรมพลังแหงการดูแลกัน 

1. นางสาวศรัณยุตา กุศลสง    กรรมการ 

2. นางสาวณัฏฐณิชา   โยธาภักดี   กรรมการ 

  7.3.7 กิจกรรมวินัย 

1. วาท่ี  ร.ต. วุฒิไกร มูลคาย    กรรมการ 

2. นายจามร  จิตรบุญมา   กรรมการ 

3. นายภูวดล    ขันคํามาละ   กรรมการ 

4. นายวรวุฒิ      กฐินเทศ    กรรมการ 

  7.3.8 กิจกรรมออกกําลังกาย 

1. นายภูวดล    ขันคํามาละ   กรรมการ 

2. วาท่ี  ร.ต. วุฒิไกร มูลคาย    กรรมการ 

3. นายวรวุฒิ      กฐินเทศ    กรรมการ 

  7.3.9 กิจกรรม Success Chart 

1. นางสาวศรัณยุตา กุศลสง    กรรมการ 

2. นางสาวณัฏฐณิชา   โยธาภักดี   กรรมการ 

  7.3.10 กิจกรรมเปาหมายชีวิต 

1. นางสุรัตนา      แสงศิลา    กรรมการ 

2. นางมุทิตา    ฟกนวม    กรรมการ 

บทบาทหนาท่ี   1. ดูแลจัดเตรียมกิจกรรมใหกับนักเรียนตามความเหมาะสม 

  2. หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

3. ปฏบิัติหนาท่ีวันท่ี 9 และ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 – 22.00 น. 

  4. ปฏิบัติหนาท่ีวันท่ี 10 และ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น. 

 

8.  คณะกรรมการฝายอาหาร 

1. นางเพ็ญนี    เหมะ    ประธานกรรมการ 

2. นางสาววลัยพร     มุสิกมาศ   กรรมการ 

3. นางสาวสุจิตราภรณ    ถินรัตน    กรรมการ 



4. นางสาวปฐมาภรณ สืบนิสัย    กรรมการ 

5. นางสาวอุนเรือน   นาเมืองรักษ   กรรมการ 

6. นางสาวปวิตรา  เกษมสุข    กรรมการ 

7. นางสาวศุภลักษณ   ปาผักโข    กรรมการและเลขานุการ   

บทบาทหนาท่ี   1. จัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ําดื่มสําหรับครูและนักเรียน  

  2. หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

3. ปฏบิัติหนาท่ีวันท่ี 9 และ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 – 22.00 น. 

  4. ปฏิบัติหนาท่ีวันท่ี 10 และ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น. 

 

9.  คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 

1. นางสาวณฐมน     แสงนาค    ประธานกรรมการ 

2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ธีระอรรถ   กรรมการ 

3. นายไอสรูย    ปราบอริพาย    กรรมการ   

4. นางสาวเพชรรัศมี กัณหาไธสงค    กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ี   1. จัดเตรียมคลิปสรางแรงบันดาลใจ พาวเวอรพอยส คลิปสรุปภาพรวมของกิจกรรม  

  2. บันทึกภาพถายดวยกลองวิดีโอ  และกลองดิจิตอลตลอดงาน 

  3. นําภาพกิจกรรมบางสวนมานําเสนอท่ีเว็บไซตของโรงเรียน 

  4. หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

5. ปฏบิัติหนาท่ีวันท่ี 9 และ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 – 22.00 น. 

   6. ปฏิบัติหนาท่ีวันท่ี 10 และ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น. 

 

10. คณะกรรมการฝายพยาบาล 

1. นางมุทิตา    ฟกนวม    ประธานกรรมการ 

2. นางสาวปฐมาภรณ    สืบนิสัย    กรรมการ 

3. นางสาววลัยพร    มุสิกมาศ   กรรมการ 

4. นางสาวอุนเรือน     นาเมืองรักษ   กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ี   1. ดูแลนักเรียนระหวางรวมกิจกรรมในกรณีท่ีเจ็บปวย 

  2. หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

3. ปฏบิัติหนาท่ีวันท่ี 9 และ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 – 22.00 น. 

  4. ปฏิบัติหนาท่ีวันท่ี 10 และ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น. 

 

 

 



11. คณะกรรมการฝายการเงิน 

1. นางชญาณนันท       วิพัชรพรสกุล   ประธานกรรมการ 

2. นายศราวุธ  บุญสง    กรรมการ 

3. นางสาวอุษา     เขียวงาม   กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ี     1. เบิก–จายงบประมาณตามโครงการสรางการรับรูใหมสูเปาหมายชีวิต  

                       2. ควบคุมการใชจายในระหวางการดําเนินโครงการใหอยูในระเบียบของทางราชการ 

    3. หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

  4. ปฏบิัติหนาท่ีวันท่ี 9 และ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 – 22.00 น. 

    5. ปฏิบัติหนาท่ีวันท่ี 10 และ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น. 

 

12. คณะกรรมการฝายประเมินผล 

1. นางสุกัญญา  สุดแสงพันธ   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวณีรนุช    กุมผัน    กรรมการ 

3. นางสาวศุภลักษณ ปาผักโข    กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ี   1. ออกแบบสอบถามประเมินกิจกรรม  และสรุปผลหรือเสนอแฟมตอคณะกรรมการ  

  2. หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

3. ปฏบิัติหนาท่ีวันท่ี 9 และ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 – 22.00 น. 

  4. ปฏิบัติหนาท่ีวันท่ี 10 และ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น. 

 

ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความรูความสามารถ  และปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายให

เปนไปดวยความเรียบรอย   เพ่ือกอใหเกิดผลดีแกนักเรียนและทางราชการ หากมีปญหาหรืออุปสรรคใดๆ  ใหรายงานตอ

ผูบังคับบัญชาทราบ  เพ่ือหาแนวทางแกไขตอไป 

     

สั่ง  ณ  วันท่ี    7   พฤษภาคม     พ.ศ. 2562 

 

 

ลงชื่อ   

(นายอิทธิพัทธ  ธีระวรรณสาร)          

                                        ผูอํานวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ   

 



 

 

     กําหนดการโครงการ“สรางการรับรูใหม สูเปาหมายชีวิต” 

               ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

           ระหวางวันท่ี 9–10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

             ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ 

  วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

  07.00 – 08.00 น.  ลงทะเบียน  

  08.00 – 12.00 น. กิจกรรมความไวเนื้อเชื่อใจ 

  12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหาร  

  13.00 – 13.30 น.  ละลายพฤติกรรม 

  13.30 – 14.30 น.  กิจกรรมสรางแรงบันดาลใจ  

  14.30 – 15.30 น.  กิจกรรมสืบคนตนแบบ  

  15.30  – 16.30 น. กิจกรรมถอดแบบ  

  16.30  – 18.00 น.  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู  

     (บริเวณอาคารสีเหลือง อาคารสีเขียวและอาคารสีแดง) 

 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร  

  19.00 – 20.00 น.  กิจกรรมพลังแหงการดูแลกัน  

20.00 – 22.00 น. กิจกรรมวินัย 

22.00 เปนตนไป  พิธีเปดโครงการ  

 

  วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

  05.00 – 05.30 น.  ทําภารกิจสวนตัว 

  05.30 – 06.30 น. ออกกําลังกายบริเวณสนามกีฬาปนแกว 

  06.30 – 07.00 น. ทําภารกิจสวนตัว 

  08.00 – 09.00 น.  รับประทานอาหาร  

  09.00 – 12.00 น.  กิจกรรม Success Chart  

  12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหาร 

  13.00 – 16.00 น.  กิจกรรมเปาหมายชีวิต  

  16.00  – 17.30 น. สรุปกิจกรรมโครงการ “สรางการรับรูใหม สูเปาหมายชีวิต”  

 

  หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 



 


