
                                                          
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี ๓๖๘ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ส ำหรับนักเรียน 
************************************ 

  ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ก าหนดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส าหรับนักเรียน ในวันศุกร์
ที่ ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๗.๓๐–๑๒.๐๐ น.  ณ  ลานเอนกประสงค์  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมท าบุญตักบาตร อันเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและรักษาประเพณีอันดีงาม  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และบรรลุจุดประสงค์   โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้   
๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 

นายสมพร สังวาระ   ประธานกรรมการ  
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี    ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ 

 นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ  
น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมการ นายสุเนตร        ศรีใหญ่          กรรมการ    

 ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ 
 น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ        นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ 
 นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ
 น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ
 นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์          กรรมการ 
 นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ น.ส.อินทิรา จั่นโต  กรรมการ 
 น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ 
 น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการ นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ 
 น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ 
 น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 
   น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ ๒๕๖๐  ของนักเรียนใหส้ าเร็จเรียบรอ้ยตามวัตถุประสงค์ 
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๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธสีงฆ์และจัดจตุปัจจัย 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
นางล าพอง พูลเพิม่  รองประธานกรรมการ  

นางทัศนีย์ วงค์เขียว          กรรมการ นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ 
นายปวิตร สมนึก  กรรมการ นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ กรรมการ 
น.ส.อญัชนา แซ่จิว  กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ  
นางสุมิตรา สุวรรณธาดา กรรมการ น.ส.ทพิวรรณ   โล่กิตติธรกลุ กรรมการ 
น.ส.วทันยา   ใจนันตา  กรรมการ น.ส.อรวรรณ   นิ่มดวง  กรรมการ 
น.ส.วิไลวรรณ์   รัตนะ  กรรมการ น.ส.รัตยา ร่างกายด ี กรรมการ  
น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ น.ส.ปรัชญา การรกัษา กรรมการ  
น.ส.สุทธิดา แซ่หลอ่  กรรมการ 

นายศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมการและเลขานุการ 
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑. วางแผนและด าเนินการนิมนต์ พระสงฆ์เพือ่รบับิณฑบาต และเทศนาธรรม 
๒. รวบรวมจตุปจัจัยจากกลุ่มสาระและผู้มจีิตศรัทธา 

 ๓. จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งส าหรับใส่บาตร 
 ๔. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 

๕. จัดเตรียมบาตรส าหรบัพระสงฆ์พรมน้ ามนต ์
๔. คณะกรรมฝ่ำยรวบรวมของตักบำตร 
   นายพิราม ภูมิวิชิต  ประธานกรรมการ 
 นายสมพร โพธ์ศรี  กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 

คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ 
   ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  รวบรวมของตักบาตร  และน าไปมอบตามที่หน่วยงานต้องการ 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียนตักบำตรและฟังธรรม 
   นายพิราม ภูมิวิชิต  ประธานกรรมการ 

นายสุชาติ รัตนเมธากรู รองประธานกรรมการ 
นายสมจิตร ์  แพทย์รัตน์ กรรมการ นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ ครูที่ปรึกษาคณะส ี  กรรมการ 
ประธานคณะสีนกัเรียน  กรรมการ 
  นายสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี   ควบคุมดูแลนักเรียนตักบาตรและฟังธรรมให้ส าเรจ็เรียบร้อย 
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๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร และพิธีกร 
   น.ส.มลิวรรณ  ไชยรักษ์  ประธานกรรมการ 

น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการ นายเศรษฐ์โสรช  ช่ืนอารมย ์ กรรมการ 
นายสมพร โพธ์ิศรี  กรรมการ  

น.ส.ลาวัลย ์  คงแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑.จัดนักเรียนเพื่อตักบาตรตามระดับช้ันและควบคุมการจัดกิจกรรมแสดงบนเวทีและเป็นพิธีกรตลอดกิจกรรม 
 ๒.ประชาสัมพันธ์ให้นกัเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรม 
 ๓.ประสานงานกับคณะสีจัดการแสดงบนเวที 
๗.คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมกำรแสดงของนักเรียน 

นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์          กรรมการ นายสุเนตร        ศรีใหญ่          กรรมการ     
น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ  
น.ส.เกวล ี บุญบา  กรรมการ ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ  
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรกัษา กรรมการ  

นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี จัดการแสดงของแตล่ะคณะสีและของนักเรียนบนเวที 
๘.คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำรำงวัล 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ 

นางธัญญา สติภา  กรรมการ นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ 
น.ส.ภัทรนุช ค าดี  กรรมการ นางล าพอง พูลเพิม่  กรรมการ 
นายณรงค์ หนูนาร ี  กรรมการ น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมการ 
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ นางสาวมณทิพย ์เจริญรอด กรรมการ 

   น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี จัดหารางวัลแจกนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 
๙.คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ี ตกแต่งเวที และ ตัวอักษร 
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
   นายศุภกิจ    หนองหัวลิง        รองประธานกรรมการ                  
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ  
น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมการ นักการภารโรง   กรรมการ 

น.ส.มยรุ ี มิ่งมงคล      กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑.จัดสถานทีเ่พื่อตกับาตรตามระดบัช้ัน เทศนาธรรมอย่างเหมาะสม 

๒.ตกแต่งเวทเีอนกประสงค์ให้สวยงาม 
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๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
                      นายสุวิท ปิ่นอมร        ประธานกรรมการ 
นายเสถียร บุญมหาสทิธ์ิ กรรมการ          นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง กรรมการ 
นายก าพล จางจะ  กรรมการ นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี  กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
   นายปวิตร สมนึก    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมเครือ่งเสียงให้อยู่ในกจิกรรมเรียบร้อย พร้อมใช้งาน 
 ๒. ท าการบันทึกภาพกจิกรรม ตักบาตร ฟังธรรม และกิจกรรมการแสดง 
 ๓. เผยแพร่ภาพกิจกรรม ในเว็บไซต์โรงเรียนและประมวลภาพเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๔. เขียนข้อความ,รูปภาพตามความเหมาะสม 
 
 
 
๑๑. คณะกรรมกำรประเมินผล 
   นายสุเนตร ศรีใหญ ่  ประธานกรรมการ 
   นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ และเลขานุการ 
หน้ำท่ี ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
   
 

ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่   ๗  ธันวาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 
                
 

   ( นายสมพร   สังวาระ ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 

“ส่งท้ายปเีก่า ต้อนรับปใีหม่  ๒๕๖๐” 



 
 
 
     
 

 

                               ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำตอ้นรับปีใหม่ 
           วันศุกร์ที ่  ๓๐  ธันวำคม   ๒๕๕๙ 
   

๐๗.๓๐ น.  - นักเรียนเข้าแถวตามคณะสีท่ีก าหนด 
๐๘.๐๐ น.  - พิธีเคารพธงชาติ 
๐๘.๓๐ น.  - ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานเอนกประสงค์ 
๐๙.๓๐ น.  - รับพรพระ/ฟังธรรม 

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

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

 

หมำยเหต ุ ให้นักเรียนใส่เสื้อกีฬำส ี
 

 


