คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
ที่ ๐๙๑ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกิจกรรม back to school ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
************************************
เพื่อเป็นการต้อนรับนักเรียน การกล่าวทักทาย การให้โอวาทและร่วมทาความเข้าใจหลักเกณฑ์ กิจกรรม
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ เพื่ อ สร้ า งความสามั ค คี แ ละความเป็ น หมู่ ค ณะ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสภานักเรียน และคณะสี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินกิจกรรม back to school
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
นางสาวจินตนา
ศรีสารคาม
ประธานกรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
รองประธานกรรมการ
นายธรรมนูญ
สวนสุข
กรรมการ
นางสาวภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
กรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ อานวยการสนับสนุน และให้คาปรึกษา เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมกำรดำเนินกำร
นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ
เซียะสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
กรรมการ
นางสาวนฤมล
รับส่ง
กรรมการ
นายอภิวัฒน์
บุญอ่อน
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์
กรรมการ
นางบุญเยี่ยม
พิทักษ์วงศ์ กรรมการ
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร กรรมการ
นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์
กรรมการ
นายชนเมธี
ศรีษะเทือน กรรมการ
นางสาวสมฤดี
เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี
กรรมการ
นางสาวพิกุลทา หงส์ทอง
กรรมการ
นางสาวภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ
นางสาวณิชา
แสงทอง
กรรมการ
นางสาวอโนชา โปซิว
กรรมการ
นายสัณห์
พินิจมณีรัตน์ กรรมการ
นางสาวอรวรรณ นิ่มดวง
กรรมการ
นายอรรถพล
ยตะโคตร กรรมการ
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ
นางสาวอาภาภรณ์ อริวัน
กรรมการ
นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์
กรรมการ
นางสาวพรทิพย์ นาคเกิด
กรรมการ
นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง
กรรมการ
นายศราวุธ
คารมหวาน กรรมการ
นางสาวศศิธร
เมืองมูล
กรรมการ
นายชัยวัฒน์
ผ่องสังข์
กรรมการ
คุณครูที่ปรึกษาทุกท่าน
กรรมการ
นายนพดล
คาพร
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายศิรณัฏฐ์
ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ วางแผน ประสานงาน เข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนให้กิจกรรมดาเนินด้วยความเรียบร้อย

-๒๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยคุณครูที่ปรึกษำ
ระดับชั้น
ม.๑/๑
ม.๑/๒
ม.๑/๓
ม.๑/๔
ม.๑/๕
ม.๑/๖
ม.๑/๗
ม.๑/๘
ม.๑/๙
ม.๑/๑๐
ม.๑/๑๑
ม.๑/๑๒
ม.๑/๑๓
ม.๑/๑๔

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อครูที่ปรึกษา
ชื่อครูที่ปรึกษา
น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์
น.ส.อรวรรยา ภาคคา
น.ส.ณัฏฐณิชา โมสันเทียะ
น.ส.อลิษา ไชยรินทร์
น.ส.อาภาภรณ์ อริวัน
น.ส.ปรัชญา การรักษา
น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง
น.ส.ชื่นกมล คงหอม
ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร งามตรง
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์
น.ส.ศิริมา บุญสวัสดิ์
น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์
น.ส.เกวลี เงินศรีสุข
นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์

น.ส.เยาวรัตนา พรรษา
น.ส.พรทิพย์ นาคเกิด
น.ส.ภัทรนุช คาดี
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล
น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด
นางทัศนีย์ วงค์เขียว
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์
นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์
น.ส.อุษณีย์ อ่อนแท้
น.ส.ศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา
น.ส.จีระภา ชินภักดี
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์
น.ส.ศิราภร นาบุญ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ระดับชั้น
ม.๒/๑
ม.๒/๒
ม.๒/๓
ม.๒/๔
ม.๒/๕
ม.๒/๖
ม.๒/๗
ม.๒/๘
ม.๒/๙
ม.๒/๑๐
ม.๒/๑๑

ชื่อครูที่ปรึกษา

ชื่อครูที่ปรึกษา

น.ส.เมทิตา ชัยมา
น.ส.พรทิวา สมเนตร์
นายเกรียงศักดิ์ มะละกา
น.ส.ณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ
น.ส.วนิดา ตนภู
นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี
น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ
น.ส.พิทธิดา ปราโมทย์
น.ส.กิตติมา ธรรมวิสุทธิ์
น.ส.ลาวัลย์ คงแก้ว
น.ส.เกศินี จันทร์ครบ

ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง
น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต
นางธัญญา
สติภา
นายสุวิท
ปิ่นอมร
นางมลิวรรณ อันพิมพ์
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์
น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์
นางทิพย์จันทร์ หงษา
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง
นายวรธรรม หนูประดิษฐ์

-๓ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระดับชั้น
ม.๓/๑
ม.๓/๒
ม.๓/๓
ม.๓/๔
ม.๓/๕
ม.๓/๖
ม.๓/๗
ม.๓/๘
ม.๓/๙
ม.๓/๑๐
ม.๓/๑๑

ชื่อครูที่ปรึกษา

ชื่อครูที่ปรึกษา

น.ส.รัตยา ร่างกายดี
นายสมพร โพธิ์ศรี
น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ
น.ส.จันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ
น.ส.พัชราวัลย์ บุตรพรม

นายสุริยา ทรัพย์เฮง
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์
นายสุชาติ รัตนเมธากูร
นายเพชร
สาระจันทร์
น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล
นายศุภกิจ หนองหัวลิง
นายภาคภูมิ แก้วเย็น
นางสุมิตรา สุวรรณธาดา
นายณรงค์ หนูนารี
น.ส.ณัฐวดี โพธิจักร
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์
น.ส.กุลยา บูรพางกูร
น.ส.อโนชา โปซิว
นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์
น.ส.อนุสรา สุขสุคนธ์
น.ส.พรวลี สุขสอาด

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ระดับชั้น
ม.๔/๑
ม.๔/๒
ม.๔/๓
ม.๔/๔
ม.๔/๕
ม.๔/๖
ม.๔/๗
ม.๔/๘
ม.๔/๙
ม.๔/๑๐
ม.๔/๑๑
ม.๔/๑๒

ชื่อครูที่ปรึกษา

ชื่อครูที่ปรึกษา

น.ส.ฌัชชา
ปัญญาเมา
นางปัทมา
รัตนจานงค์
น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ์
น.ส.สุภิดา
โลเกษ
น.ส.จินต์จุทา เกษร
น.ส.จีญาพัชญ์ แก้มทอง
น.ส.ปรารถนา รุ่งเรือง
น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ
นายชนินทร์ บัวแจ้ง
ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ
น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร์
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์

น.ส.พนิดา
ยอดรัก
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์
นายอรรถพล ยตะโคตร
นางพัชรา
ไตรยวงศ์
น.ส.วณิชชา เอนกวิธวิทยา
นายปวิตร
สมนึก
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย
น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา
น.ส.วิไลพรรณ คงดี
น.ส.ปิยวรรณ ฑิมัจฉา

-๔ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ระดับชั้น
ม.๕/๑
ม.๕/๒
ม.๕/๓
ม.๕/๔
ม.๕/๕
ม.๕/๖
ม.๕/๗
ม.๕/๘
ม.๕/๙
ม.๕/๑๐
ม.๕/๑๑

ชื่อครูที่ปรึกษา

ชื่อครูที่ปรึกษา

น.ส.จุฑารัตน์ เกาะหวาย
น.ส.เมธาวี สุขเจริญ
น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ์
น.ส.นงคราญ คาลัยวงษ์
น.ส.สุนทรี วีระปรีชา
น.ส.อมรรัตน์ มะลิงาม
น.ส.มวารี ใจชูพันธ์
ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น
นายนพดล คาพร
น.ส.วทันยา ใจนันตา

นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล
นายชนเมธี ศรีษะเทือน
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
น.ส.ชลิตา บุญรักษา
น.ส.จิรา
จั่นเล็ก
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์
น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง
-

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ระดับชั้น
ม.๖/๑
ม.๖/๒
ม.๖/๓
ม.๖/๔
ม.๖/๕
ม.๖/๖
ม.๖/๗
ม.๖/๘
ม.๖/๙

ชื่อครูที่ปรึกษา

ชื่อครูที่ปรึกษา

น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์
น.ส.ทวินันท์ ใสขาว
น.ส.ศศิธร
เมืองมูล
น.ส.กนกภรณ์ โพธิ์เขียว
นายศักรินทร์ ศรีตระกูล
น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน
น.ส.อัญชนา แซ่จิว
นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์
น.ส.ณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน

นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์
น.ส.นฤมล รับส่ง
นางนลินพร สมสมัย
นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์
นายทินกร
พานจันทร์
นายสมุฎฎิ์
ภาษาดี
นายศราวุธ คารมหวาน
นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย
-

หน้ำที่ ดูแลและควบคุมนักเรียน ให้การดาเนินงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายสาเร็จเรียบร้อย

-๕๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ
นางปานทิพย์
ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ
นายศิรณัฏฐ์
นายนพดล
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการคณะสี 5 คณะสี
นางสาวกมลรัตน์

สุขเกษม
เซียะสวัสดิ์
ภูพิเศษศักดิ์
คาพร
ตระกูลสถิตย์มั่น

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ๑. จัดแถวนักเรียนต้อนรับบริเวณซุ้มลูกโป่ง และดูแลให้การดาเนินงานทุกอย่างที่ได้รับ
มอบหมายสาเร็จเรียบร้อย
๒. เชิญท่านผู้อานวยการและคณะผู้บริหาร
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์
นายสุวิท ปิ่นอมร
ประธานกรรมการ
นายปวิตร สมนึก
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ
นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการ
นายเสถียร
บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ
นายภาคภูมิ แก้วเย็น
กรรมการ
นายสมุฎฎ์ ภาษาดี กรรมการ
นายวัชระ
เต๋งเจริญสุข กรรมการ
นายกาพล จางจะ กรรมการ
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมติดตั้งเครื่องเสียง
๒. บันทึกภาพกิจกรรม
๓. จัดทาป้ายตกแต่งเวทีและเสาข้างเวทีจานวน ๒ ป้าย
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และสวัสดิกำร
นายธรรมนูญ สวนสุข
ประธานกรรมการ
นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต
รองประธานกรรมการ
นายนิธิภัทร์
สร้อยเชื้อดี กรรมการ นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน
กรรมการ
นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์
กรรมการ นางสาวศิริมา
บุญสวัสดิ์
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ์ กรรมการ นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ
สภานักเรียน
กรรมการ นักการภารโรงทุกคน
กรรมการ
นายศุภกิจ
หนองหัวลิง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. นักการจัดเก้าอี้คุณครูที่ปรึกษาทุกห้อง บริเวณสนามเอนกประสงค์ใต้โดมและผูกผ้า
สีชมพู-เขียว
๒. บริการเครื่องดื่มให้คณะผู้บริหาร
๓. จัดเตรียมซุ้มลูกโป่ง
๔. สภานักเรียนติดรายชื่อครูประจาชั้นบริเวณเก้าอี้

-๖๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล
ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
นายนพดล
คาพร
กรรมการ
นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ
นายอรรถพล
ยตะโคตร
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ จัดเตรียมแบบประเมินความพึงพอใจ สรุปและรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีกับโรงเรียนและทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( นางสาวจินตนา ศรีสารคาม )
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กำหนดกำร
กิจกรรม Back To School ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๖๒
๐๗.๐๐-๐๗.๒๐ น.
๐๗.๒๐-๐๗.๓๕ น.
๐๗.๓๕-๐๗.๕๐ น.
๐๗.๕๐-๐๘.๑๐ น.

๐๘.๑๐-๐๘.๑๕ น.
๐๘.๑๕-๐๘.๒๕ น.
๐๘.๒๕-๐๘.๓๐ น.

การแต่งกาย

------------------------------------------------- คุณครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นนั่งบริเวณเก้าอี้หน้าแถว
- สภานักเรียนและนักเรียน ๕ คณะสียืนล้อมสนาม
- นักเรียนเดินผ่านซุ้มลูกโป่ง และเข้าแถวบริเวณใต้โดม
- นักเรียนทาพิธีหน้าเสาธง
- พิธีกรเชิญ ท่านผู้อานวยการ ดร.จินตนา ศรีสารคาม
ให้โอวาท และกล่าวต้อนรับนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
- พิธีกรเชิญ ท่านรองผู้อานวยการ นาย ธรรมนูญ สวนสุข
- พิธีกรเชิญ ท่านรองผู้อานวยการ นาย สมชัย ก้องศักดิ์ศรี
- พิธีกรเชิญ ท่านรองผู้อานวยการ นางปานทิพย์ สุขเกษม
- พิธีกรเชิญ ท่านรองผู้อานวยการ นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
เพื่อให้โอวาท และกล่าวต้อนรับนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
- คณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพกับนักเรียน
- ประธานนักเรียนกล่าวต้อนรับและให้คามั่นสัญญา
- การแสดงต้อนรับ (สภานักเรียน)
- บูมโรงเรียนเพื่อแสดงความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน

ชุดปฏิบัติราชการ (กากี)

แผนผังกำรจัดกิจกรรม

คณะสีปาริชาต
เวทีชั่วคราว

คณะสีเอื้องช่อแสด

สภานักเรียน

สภานักเรียน

ประกำศชั้นเรียน

แสตน
พิธีกร

นักเรียน

นักเรียน

เก้าอี้ครูประจาชั้น 133 ตัว
เวที (เก้าอี้ผู้บริหาร)

คณะสีอินทนิล

คณะสีอัญชัน

คณะสีนนทรี

อาคาร1

