คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
ที่ ๐๙๙ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนมอบเข็มสัญลักษณ์
************************************
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้กาหนดให้มีพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ในวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๑๐ – ๐๙.๒๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
นางสาวจินตนา
ศรีสารคาม
ประธานกรรมการ
นายธรรมนูญ
สวนสุข
กรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
นางสาวภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ
กรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ให้คาแนะนา ดูแล ประสานงาน อานวยความสะดวกให้การดาเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเหมาะสม
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
นางปานทิพย์ สุขเกษม
ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์
นางสาวนฤมล รับส่ง
กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
นายศราวุธ คารมหวาน
กรรมการ
คุณครูที่ปรึกษา ม.๔ ทุกคน
นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์
นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ
นางสาวภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ

หน้ำที่ ๑. ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการดาเนินงาน กาหนดบุคคลรับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ
๒. แก้ไขปัญหา ให้คาแนะนา และติดตามการดาเนินงานจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
๓. ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ พร้อมรับการประดับเข็มสัญลักษณ์

-๒๒.๑ ฝ่ำยจัดพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์
นางสาววชิราภรณ์
สันตวงษ์
ประธานกรรมการ
นางนลินพร
สมสมัย
กรรมการ
นางสาวชลิตา
บุญรักษา
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.ประจักษ์
จอมทอง
กรรมการ
นางธัญญา
สติภา
กรรมการ
นางสาวภัทรนุช
คาดี
กรรมการ
นางสาวมณทิพย์
เจริญรอด
กรรมการ
นางสาวรัตยา
ร่างกายดี
กรรมการ
นางสาวพัชรา
ไตรวงศ์
กรรมการ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกท่าน กรรมการ
ระดับชั้น
ครูที่ปรึกษำ
ครูที่ปรึกษำ
ม.๔/๑ นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา
นางสาวพนิดา ยอดรัก
ม.๔/๒ นางปัทมา รัตนจานงค์
นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์
ม.๔/๓ นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ์
นายอรรถพล ยตะโคตร
ม.๔/๔ นางสาวสุภิดา โลเกษ
นางพัชรา ไตรยวงศ์
ม.๔/๕ นางสาวจินต์จุฑา เกษร
นางสาววณิชชา เอนกวิชวิทยา
ม.๔/๖ นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง
นายปวิตร สมนึก
ม.๔/๗ นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง
นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์
ม.๔/๘ นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ
นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย
ม.๔/๙ นายชนินทร์ บัวแจ้ง
นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา
ม.๔/๑๐ ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ
นางสาววิไลพรรณ คงดี
ม.๔/๑๑ นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์
ม.๔/๑๒ นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์
นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา
นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง

กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ๑. เชิญผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๔ มอบเข็มให้แก่นักเรียน
๒. ฝึกซ้อมพิธีการนักเรียนชั้น ม.๔ ให้เป็นที่เรียบร้อย
๓. นานักเรียนเข้าหอประชุม ควบคุมดูแลนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

-๓๒.๒ ฝ่ำยสถำนทีแ่ ละตกแต่งเวที
นายธรรมนูญ สวนสุข
ประธานกรรมการ
นักการภารโรงทุกคน
กรรมการ
นายศุภกิจ
หนองหัวลิง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดโต๊ะหมู่บูชา
๒. จัดสถานที่บนหอประชุมเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงาน
๓. จัดที่นั่งสาหรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒.๓ ฝ่ำยพิธีกร
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์
ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ
นายชนินทร์ บัวแจ้ง
หน้ำที่ ๑. พิธีการดาเนินรายการ
๒. ควบคุมให้เป็นไปตามกาหนดการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๔ ฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ
นายสุวิท
ปิ่นอมร
ประธานกรรมการ
นายภาคภูมิ แก้วเย็น
กรรมการ
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ
นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์
กรรมการ
นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการ
นายกาพล จางจะ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
๒. จัดระบบแสง เสียง ดนตรีประกอบในวันที่มีกิจกรรม
๓. เผยแพร่ภาพกิจกรรม ในเว็บไซต์โรงเรียน
๔. จัดทาป้ายอักษรข้อความดังนี้
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
พิธีมอบเข็ม W.T. LEADER
และเข็มสัญลักษณ์โรงเรียนวชิรธรรมสำธิตแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒

-๔-

๒.๕ ฝ่ำยจัดเตรียมเข็มสัญลักษณ์
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
นางสาวภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมเข็มสัญลักษณ์ทั้งของคณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒. จัดเตรียมพานสาหรับใส่เข็มสัญลักษณ์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
๓. เตรียมนักเรียนถือพานเข็มสัญลักษณ์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
๒.๖ ฝ่ำยเตรียมขบวนธงและเข็มสัญลักษณ์
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์
กรรมการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมขบวนนักเรียนผู้ถือตราโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ธงโรงเรียนและเข็มสัญลักษณ์โรงเรียนทั้ง
ของ
คณะกรรมการนักเรียนและของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒. ฝึกซ้อมพิธีการสาหรับนักเรียนผู้ถือธงโรงเรียน และพานเข็มสัญลักษณ์
๓. ซ้อมการเดินของขบวนธงและเข็มสัญลักษณ์ให้เป็นที่เรียบร้อย
๒.๗ ฝ่ำยประเมินผล
นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง
นางสาวจินต์จุฑา เกษร
นางปัทมา
รัตนจานงค์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ๑. จัดทาเอกสารประเมิน
๒. ทาการประเมินผลนักเรียน สรุปผล
ทัง้ นี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กำหนดกำรพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์
วันพุธที่ ๒๒ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
*****************************************************************************************
๐๗.๑๐น.-๐๗.๒๐ น.
๐๗.๕๐น.-๐๘.๐๐ น.

๐๙.๑๐ น.
หมำยเหตุ

- นักเรียนคณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นพร้อมกันบน
หอประชุมนัดหมาย
- ผู้อานวยการโรงเรียนประธานพิธี และคณะผู้บริหารมาถึงบริเวณงาน
- ผู้อานวยการโรงเรียนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวรายงาน
- ขบวนธงและเข็มสัญลักษณ์เข้าสู่หอประชุม
- ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประดับเข็มสัญลักษณ์แก่คณะกรรมการนักเรียน และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
- นักเรียนทั้งหมดกล่าวคาปฏิญาณตน
- นักเรียนร่วมร้องเพลงมาร์ชวชิรธรรมสาธิต
- ผู้อานวยการโรงเรียนกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน
- เสร็จพิธี
- นักเรียนแต่งชุดนักเรียน
- ครู ชุดสูทโรงเรียน ด้ำนในเชิ้ตสีชมพูโรงเรียน

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

