
                                                          
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี  ๕๘๔ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 
************************************ 

 ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ก าหนดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมส่ าหรับนกัเรียน ในวันอังคารที่ ๓๐ 
ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๗.๓๐–๑๒.๐๐ น.  ณ  ลานเอนกประสงค์  วัตถุประสงค์เพือ่ให้นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
ท าบุญตักบาตร,กิจกรรมบันเทงิอันเป็นการสง่เสริมความสามัคคีและรักษาประเพณีอันดีงาม  เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลจุุดประสงค์   โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้   
๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 

นางวรรณี บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
   นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 

นางทองกราว เสนาขันธ์  กรรมการ    
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี    ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ 

น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์          กรรมการ  นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ 
นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ 
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ 
นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ นายสุเนตร        ศรีใหญ่          กรรมการ    
นายมนตรี        สุขสวัสดิ์   กรรมการ        นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นางพิมพส์ุภัค บุบผา  กรรมการ 
น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ์  กรรมการ 
นายทินกร พานจันทร ์ กรรมการ นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ 
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นายศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ น.ส.เกวล ี บุญบา  กรรมการ 
น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการ น.ส.อินทิรา จั่นโต  กรรมการ 

นางพรพรรณ ยวดย่ิง  กรรมการและเลขานุการ 
   น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ ๒๕๕๘  ของนักเรียนใหส้ าเร็จเรียบรอ้ย 

ตามวัตถุประสงค์ 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีสงฆ์และจัดจตุปัจจัย 
นางทองกราว เสนาขันธ์ ประธานกรรมการ 
นางล าพอง พูลเพิม่  รองประธานกรรมการ  

นางทัศนีย์ วงศ์เขียว         กรรมการ  นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ 
นายปวิตร สมนึก  กรรมการ นางวราภรณ์ สัตยมาภากร กรรมการ  
น.ส.อญัชล ี เขมะประภา กรรมการ นายมนตร ี สุขสวัสดิ ์ กรรมการ  
น.ส.วันนภา สายพิมพิน กรรมการ นางสุมิตรา สุวรรณธาดา กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นางอุษณีษ์ อ่อนลมลู กรรมการ 
น.ส.รัตยา ร่างกายด ี กรรมการ นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ กรรมการ 

นายเล็ก  สินวิชัย  กรรมการและเลขานุการ 
นางกาญจนา ศิริมหา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑. วางแผนและด าเนินการนิมนต์ พระสงฆ์เพือ่รบับิณฑบาต และเทศนาธรรม 
๒. รวบรวมจตุปจัจัยจากกลุ่มสาระและผู้มจีิตศรัทธา 

 ๓. จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งส าหรับใส่บาตร 
 ๔. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 

๕. จัดเตรียมบาตรส าหรบัพระสงฆ์พรมน้ ามนต ์

๔. คณะกรรมฝ่ำยรวบรวมของตักบำตร 
   นายพิราม ภูมิวิชิต  ประธานกรรมการ 
 นายมนตร ี สุขสวัสดิ ์ กรรมการ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ  
 นายสมพร โพธ์ศรี  กรรมการ นายทินกร พานจันทร ์ กรรมการ 

คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ 
   นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  รวบรวมของตักบาตร  และน าไปมอบให้หน่วยงานภายนอก 
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๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียนตักบำตรและฟังธรรม 
   นายพิราม ภูมิวิชิต  ประธานกรรมการ 

นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
นายสมจิตร ์  แพทย์รัตน์ กรรมการ นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ ครูที่ปรึกษาคณะส ี  กรรมการ 
ประธานคณะสีนกัเรียน  กรรมการ 
  นางพรพรรณ ยวดย่ิง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี   ควบคุมดูแลนักเรียนตักบาตรและฟังธรรมให้ส าเรจ็เรียบร้อย 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร , พิธีกรและกิจกรรมกำรแสดง 
   นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว  ประธานกรรมการ 
   นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ รองประธานกรรมการ 
 นายเล็ก  สินวิชัย  กรรมการ นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ 

นางพิมพส์ุภัค บุบผา  กรรมการ น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการ  
น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์          กรรมการ 

นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการและเลขานุการ  
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑.จัดนักเรียนเพื่อตักบาตรตามระดับช้ันและควบคุมการจัดกิจกรรมแสดงบนเวท,ีการเล่นเกมต่างๆ 
และเป็นพิธีกรตลอดกจิกรรม 

 ๒.ประชาสัมพันธ์ให้นกัเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรม 
 ๓.ประสานงานกับคณะสีจัดการแสดงบนเวที 

๗.คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมกำรแสดงของนักเรียน 
นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว  ประธานกรรมการ 

นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์          กรรมการ 
น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  กรรมการ 
นายมนตร ี สุขสวัสดิ ์ กรรมการ นายสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมการ 

นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี จัดการแสดงของแตล่ะคณะสีและของนักเรียนบนเวที 
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๘.คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำรำงวัล 
นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์  ประธานกรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์  รองประธานกรรมการ 

นางกาญจนา สินวิชัย  กรรมการ น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย กรรมการ 
น.ส.ภัทรนุช ค าดี  กรรมการ นางล าพอง พูลเพิม่  กรรมการ 
นายณรงค์ หนูนาร ี  กรรมการ น.ส.ลักษณา อังกาบส ี กรรมการ 
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ นางสาวมณทิพย ์เจริญรอด กรรมการ 
   นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการและเลขานุการ 

นางวราภรณ์ สัตยมาภากร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี จัดหารางวัลแจกนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 

๙.คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ี ตกแต่งเวที และ ตัวอักษร 
   นางทองกราว เสนาขันธ์ ประธานกรรมการ 

น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  รองประธานกรรมการ  
นายศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมการ นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี  กรรมการ  
นางกุณฑล ี เจษฏาวัลย ์ กรรมการ นายสุวิท ปิ่นอมร  กรรมการ 
นายก าพล จางจะ  กรรมการ นายปวิตร สมนึก  กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ กรรมการ 
นักการภารโรงทุกคน  กรรมการ   

นายเล็ก  สินวิชัย  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑.จัดสถานทีเ่พื่อตกับาตรตามระดบัช้ัน เทศนาธรรมอย่างเหมาะสม 

๒.ตกแต่งเวทเีอนกประสงค์ให้สวยงาม 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
   น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ประธานกรรมการ 
นายปวิตร สมนึก  กรรมการ นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ กรรมการ   
นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี  กรรมการ นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญก์ุล กรรมการ นายก าพล จางจะ  กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ นายวัชระ เต๋งเจรญิสุข กรรมการ 

นายสุวิท ปิ่นอมร  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมเครือ่งเสียงให้อยู่ในกจิกรรมเรียบร้อย พร้อมใช้งาน 
 ๒. ท าการบันทึกภาพกจิกรรม ตักบาตร ฟังธรรม และกิจกรรมการแสดง 
 ๓. เผยแพร่ภาพกิจกรรม ในเว็บไซต์โรงเรียนและประมวลภาพเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน 
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 ๔. เขียนข้อความ,รูปภาพตามความเหมาะสม 
 
 
 
๑๑. คณะกรรมกำรประเมินผล 
   นายสุเนตร ศรีใหญ ่  ประธานกรรมการ 
   นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ และเลขานุการ 
หน้ำท่ี ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
   
 

ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่   ๑๕   ธันวาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 
 
                
 

( นางวรรณี   บุญประเสริฐ ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  ๒๕๕๘” 



 
 
 
     
 

 

                               ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำตอ้นรับปีใหม่ 
           วันอังคำรที่   ๓๐  ธนัวำคม   ๒๕๕๗ 
   

๐๗.๓๐ น.  - นักเรียนเข้าแถวตามระดับช้ันท่ีก าหนด 
๐๘.๐๐ น.  - พิธีเคารพธงชาติ 
๐๘.๓๐ น.  - ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานอเนกประสงค์ 
๐๙.๓๐ น.  - รับพรพระ/ฟังธรรม 

 ๑๐.๐๐ น.  - กิจกรรมการแสดงและเกม 
      ๑๑.๓๐ น.  - กิจกรรมมอบของขวัญและรางวัล 
  ๑๒.๐๐ น.  - นักเรียนกลับบ้าน 

 
.************************************************************************************** 

 

หมำยเหต ุ ใหน้ักเรียนใส่เสื้อกีฬำส ี
 

 


