
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 

ที่ ๐๘๒ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรปัจฉิมนเิทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

…………………………………………………………………………..……. 
                         ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตก าหนดพิธีปัจฉิมนิ เทศให้แก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ในวันอังคารที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ  หอประชุมโรงเรียน 
เพื่อให้พิธีปัจฉิมนิเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   และบรรลุวัตถุประสงค์   โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๒๗  (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู   และบุคลากรทางการศึกษา   พุทธศักราช ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ  ดังนี ้
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

นายสมพร  สังวาระ   ประธานกรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ ์  กรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่   ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนนิกำร 
   นางปานทิพย์  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 

ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์  รองประธานกรรมการ 
นางพัชรี  ระมาตร ์ กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ  
นายสาธิต แก้วศรีทัศน ์ กรรมการ ว่าที่ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง กรรมการ  
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ  
น.ส.กมลรัตน์   ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ น.ส.เกวลี บุญบา  กรรมการ 
นายชนเมธี ศรีษะเทือน        กรรมการ    น.ส.จุฬาลักษณ ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ น.ส.อินทิรา จั่นโต  กรรมการ  
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ น.ส.กุลยา บูรพางกูร กรรมการ 
น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ  น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ 
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน ์ กรรมการ 
น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตต ิ กรรมการ น.ส.อาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการ 
น.ส.พิกุลทา หงส์ทอง  กรรมการ น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ 
น.ส.สมฤด ี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ  
ครูที่ปรึกษำ ม. ๖  ทุกท่ำน   กรรมกำร 



-๒- 

     น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ   
 น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. วางแผน และประสานงานให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์
 ๒.  เข้าร่วมพิธปีัจฉิมนิเทศ 
๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียนนกัเรียนที่เข้ำรว่มพิธีปัจฉิมนิเทศ  

น.ส.นฤมล รับส่ง  ประธานกรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ รองประธานกรรมการ 

ม.๖/๑ นายศักรินทร์   ศรีตระกูล น.ส.จุฬาลักษณ ์     วงศ์ค าจันทร ์
ม.๖/๒ น.ส.ศศิธร       เมืองมูล นายทินกร            พานจันทร์ 
 น.ส.สุนทร ี      วีระประชา  
ม.๖/๓ น.ส.วราลี        สินธุวา นางนลินพร           สมสมัย 
ม.๖/๔ น.ส.ฌัชชา       ปัญญาเมา นายนิพนธ์            พจนสุวรรณชัย 
ม.๖/๕ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ น.ส.นฤมล             รับส่ง            
 นายชนินทร์     บัวแจ้ง  
ม.๖/๖ น.ส.อัญชนา     แซ่จิว น.ส.นิภาพรรณ       อดุลย์กิตติชัย 
ม.๖/๗ น.ส.นงคราญ    ค าลัยวง นางสุภาภรณ์         ภู่ระหงษ์ 
ม.๖/๘ น.ส.กมลรัตน ์   ตระกูลสถิตย์มั่น นายสมุฎฎ์ิ            ภาษาด ี
ม.๖/๙ น.ส.อุษา        นะแน่งน้อย นางสาวศิริมา         บญุสวัสด์ิ 

 

หน้ำที่    รับลงทะเบียนนกัเรียนที่จะเข้ารว่มปัจฉิมนิเทศบริเวณหน้าเวทีใต้โดม 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยปัจฉมินิเทศ     

นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
น.ส.นฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ 

นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน ์ กรรมการ  
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ ครูที่ปรึกษำ ม. ๖  ทุกท่ำน  กรรมกำร  

น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.กมลรัตน ์ ตระกูลสถิตย์มัน่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่     ๑. วางแผน ประสานงาน ด าเนินงาน ให้พิธีปัจฉิมนิเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
             ๒. ประสานงานกับคณะครู  และบุคลากรที่เกีย่วข้อง 
             ๓. จัดหาและเตรียมตัวแทนครูและนักเรียน ม.๖ กล่าวความรู้สึก 
             ๔. จัดหาเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ด าเนินกิจกรรม 
 



-๓- 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพธิีกำร และพิธีกร 
น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ ์ ประธานกรรมการ 

น.ส.ลาวัลย์ คงแก้ว  กรรมการ น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการ 
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข ์ กรรมการ นายชนินทร ์ บัวแจ้ง  กรรมการ 

นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่   ๑. ด าเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอน โดยประสานงานกับทุกฝ่าย 
    ๒. จัดเตรียมค ากล่าวรายงานและค ากล่าวให้โอวาท มอบให้ประธานในพิธี ฯ  
     ๓. เชิญชวนคณะครใูห้ไปร่วมพิธ ี
     ๔. ก าหนดผู้ส่งเทียนชนวน 
  ๕. จัดเตรียมเพลงที่จะใช้ในพิธี  
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดง 

นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล ประธานกรรมการ 
นางกุณฑลี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ นายจักรกฤษณ์ ไชยปราโมทย ์ กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรัทัศน ์ กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรักษา กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ กรรมการ 

น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่     จัดการแสดงฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ เพื่อแสดงความยินดี และเปน็สิริมงคล แก่นักเรียนระดับชั้น ม.๖  
             ที่ก าลังจะจบการศึกษา 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทศันศึกษำ 
   นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 
นายก าพล จางจะ   กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชกุล กรรมการ 
นายวัชระ เต๋งเจริญสุข      กรรมการ นายภาคภูมิ      แก้วเย็น        กรรมการ 
นายเสถียร บุญมหาสิทธิ ์ กรรมการ นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์   กรรมการ  
นายสมุฎฎิ ์ ภาษาดี            กรรมการ นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  กรรมการ    
   นายปวิตร สมนึก  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่   ๑.จัดเครื่องเสียง ระบบไฟให้สมบูรณ์  พร้อมส าหรับการใช้งาน 

๒.บันทึกภาพนิ่งและวีดทิัศน์ให้ในพิธีการ 
๓.จัดท าตัวอักษรข้อความ 
 
 
 
 

-๔- 
 

๔. จัดป้ายแสดงความยินดีเพื่อใช้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกวาง ณ จุดที่เหมาะสม 

โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน   

 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
๒๐  กุมภำพันธ์   ๒๕๖๑ 

 
                                      
ประจ ำปกีำรศกึษำ ๒๕๔๙ 



-๔- 

๘.  ฝ่ำยจัดสถำนที่  
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 

นายสาธิต แก้วศรีทัศน ์ กรรมการ น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ กรรมการ  
ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ    เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ กรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตยม์ั่น กรรมการ นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน  กรรมการ 
คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ นักการภารโรง    กรรมการ  
   นายศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่   ๑. จัดสถานทีใ่นหอประชุม ให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบ 
        ๒. จัดที่นั่งส าหรับคณะคร ูและนักเรียน 
        ๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา  
  ๔. บริการเครือ่งดื่มให้ผู้บริหารและคณะครทูี่มาร่วมงาน 

๕. จัดเตรียมคณะกรรมการนกัเรียน เพื่อจัดซุ้มและจัดพิธกีาร ส่งนักเรียน ม.๖ ที่ส าเร็จการศึกษา 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  

น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ ประธานกรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่   ท าการประเมินผล สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการด าเนินการ 
 

  ทั้งน้ีตั้งแต่   วันที ่  ๑๖    เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
สั่ง ณ วันที่    ๑๖   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

 

( นายสมพร สังวาระ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                  
 

ก ำหนดกำรพิธปีัจฉิมนเิทศ 

โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  ปกีำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

วันอังคำรที ่๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑  ระดับมัธยมศึกษำปีที ่ ๖ 

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

 

 ๑๕.๐๐ - ๑๕.๒๐ น. - นักเรียน ม.๖   รายงานตัวที่หน้าเวทีใต้โดม  

 ๑๕.๒๐ – ๑๕.๓๐ น. - ขึ้นนั่งประจ าที่บนหอประชุม 

 ๑๕.๓๐ – ๑๕.๕๐ น. - นัดหมาย  ซกัซ้อมพิธีการ 

๑๕.๕๐ - ๑๖.๒๐  น. - ประธานเดินทางมาถึง 

   - พิธีกรเชิญ ผอ.สมพร  สังวาระ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

   - พิธีกรเชิญ ผอ.สมพร  สังวาระ รับค ากล่าวรายงาน 

    - รองฯ ปานทิพย์   สุขเกษม   กล่าวรายงาน 

    - ประธานในพิธี ผอ.สมพร  สังวาระ  ให้โอวาท 

     - ครูอาวุโสกล่าวความรู้สึก  

 ๑๖.๒๐ - ๑๖.๔๐ น. - นักเรียนกลา่วค าไหว้ครู , กล่าวค าปฏญิาณ , ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน  

     - ตัวแทนนักเรยีนกล่าวความรู้สึก 

- พิธีสู่ขวัญผูกข้อมือ เปิดเพลงพระคุณที่สาม 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 



 

 
บทไหว้ครู 

  
ปำเจรำจะริยำ  โหนต ิ คุณุตตะรำนุสำสะกำ 
  
*  ข้ำขอประณตนอ้มสักกำร 

(นักเรียนทุกคนกล่ำวต่อ)  บูรพคณำจำรย์ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษำ 

ทั้งท่ำนผู้ประสำทวชิำ  อบรมจริยำแก่ข้ำในกำลปัจจุบัน 

  ข้ำขอเคำรพอภิวนัท์        ระลึกคุณอนันต ์

  ด้วยใจนิยมบูชำ 

  ขอเดชกตเวทิตำ               อีกวิริยะพำ 

  ปัญญำให้เกิดแตกฉำน 

  ศึกษำส ำเร็จทุกประกำร     อำยุยืนนำน 

  อยู่ในศีลธรรมอันด ี

  ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศร ี     ประโยชนท์วี 

  แก่ชำติและประเทศไทยเทอญ 

  

 “  ปัญยำวุฑฒิกะเรเต  เต  ทินโนวำเท  นะมำมิหัง” 

 
 

 


