
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่    ๓๑๔ / ๒๕๕๘ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมวันคริสต์มำส 

******************************** 
                 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จะจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีสากล อีกทั้งเป็นการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ และส่งเสริมให้การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจะจัดกิจกรรมขึ้น ในวันศุกร์ ที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘ ณ  
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗  (๑)  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ   ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
นางวรรณี      บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
นางทองกราว      เสนาขันธ ์  กรรมการ 
นางปานทิพย์      สุขเกษม  กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์  กรรมการ   
นายสมชัย      ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่   ให้ค าแนะน า ปรึกษา เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
นายสมชัย      ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นางสาวนิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย  รองประธานกรรมการ 

นางโสภา            พงศ์เทพูปถัมภ์    กรรมการ นางสาวอุษา        นะแน่งน้อย  กรรมการ
 นางจุฑามาศ        วานิชชัง    กรรมการ นางชนิสรางค ์   ปรากฎชื่อ  กรรมการ 

นางสาวเสาวนีย์    จิระสุทธิ์ตระกูล    กรรมการ นางสาวจิรา   จั่นเล็ก            กรรมการ 
นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศรี    กรรมการ    นางสาวอรวรรยา  ภาคค า   กรรมการ 

 นายสุชาติ   รัตนเมธากูร    กรรมการ นางนลินพร         สมสมัย    กรรมการ 
 นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์    กรรมการ นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการ 

นางสาวสุกัญญา   มหาฤทธิ์    กรรมการ      Mr. Oscar M. Malicad Jr  กรรมการ
 Mr. Francis Glenn G. Balleras    กรรมการ      Mrs.Theresa  Z. Madlambayan  กรรมการ
 Ms.Liang  Xin                    กรรมการ  

                    นางทิพย์จันทร์         หงษา        กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำที ่   ๑. วางแผนก าหนดการจัดกิจกรรม 
 ๒. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ 
 ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียนที่เก่ียวช้อง 
 ๔. ควบคุมดูแลนักเรียนเพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
นางสาวอรวรรยา  ภาคค า            ประธานกรรมการ 

นางสาวเสาวนีย์    จิระสุทธิ์ตระกูล    กรรมการ นางสาวจิรา   จั่นเล็ก            กรรมการ 
นางนลินพร         สมสมัย      กรรมการ นางสาวอุษา        นะแน่งน้อย  กรรมการ 
นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดษิฐ์    กรรมการ Mr. Oscar M. Malicad Jr  กรรมการ 

นางสาวสุกัญญา   มหาฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที ่ ๑.   ดูแลพิธีกรและประชาสัมพันธ์ 

๒.   จัดหานักเรียนฝึกซ้อมการพูด 
        ๓.   จัดท าป้ายเชิญแขกมาร่วมงาน 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดง  
   นางทิพย์จันทร์         หงษา  ประธานกรรมการ 
นางโสภา            พงศ์เทพูปถัมภ์    กรรมการ นางชนิสรางค์   ปรากฎชื่อ  กรรมการ  
นางจุฑามาศ        วานิชชัง    กรรมการ นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นายสุชาติ   รัตนเมธากูร    กรรมการ 

นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตมั่น   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่  ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆในการแสดง 
  ๒. ดูแลการฝึกซ้อมการแสดงและให้ค าปรึกษาให้การแสดงเป็นไปตามก าหนด 
           ๓. ควบคุมการแสดงในงานกิจกรรม 
๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  
   นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตมั่น    กรรมการ นางสาวสุกัญญา   มหาฤทธิ์   กรรมการ  
นางสาวจิรา   จั่นเล็ก    กรรมการ นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศรี   กรรมการ 
นางสาวอรวรรยา  ภาคค า             กรรมการ นางสาวเสาวนีย์    จิระสุทธิ์ตระกูล   กรรมการ 
นายสุชาติ   รัตนเมธากูร   กรรมการ        นักการภารโรงทุกท่าน    กรรมการ        

นางสาวกวินวัณณ์     กาฬดิษฐ์     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่  ๑. จัดเตรียมสถานที่ การประดับตกแต่ง 
  ๒. จัดตกแต่งเวทีกลางแจ้งและป้ายเวที 
 
 



-๓- 

๖.  คณะกรรมกำรกำรประกวดกำรประดับต้นคริสต์มำส ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 
    นางสาวสุกัญญา   มหาฤทธิ์ ประธานกรรมการ 
Mr. Oscar M. Malicad Jr    กรรมการ Mr. Francis Glenn G. Balleras    กรรมการ      
Mrs.Theresa  Z. Madlambayan   กรรมการ นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศรี    กรรมการ    
นางนลินพร         สมสมัย      กรรมการ นางสาวอุษา        นะแน่งน้อย    กรรมการ 
                              นางสาวกวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์         กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมการประกวดการประดับต้นคริสต์มาส  
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  ๒. ตัดสินการประกวดการประดับต้นคริสต์มาส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
           ๓. ดูแลและให้ค าปรึกษาให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามก าหนด 

๗.  คณะกรรมกำรกำรประกวดกำรประดิษฐ์ต้นคริสต์มำส ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๕ 
    นางสาวอรวรรยา  ภาคค า  ประธานกรรมการ 
Mr. Oscar M. Malicad Jr    กรรมการ Mr. Francis Glenn G. Balleras    กรรมการ      
Mrs.Theresa  Z. Madlambayan   กรรมการ นางสาวอุษา        นะแน่งน้อย    กรรมการ    
นางสาวเสาวนีย์    จิระสุทธิ์ตระกูล    กรรมการ นางสาวจิรา   จั่นเล็ก              กรรมการ 
                              นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตมั่น   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมการประกวดการประดิษฐ์ต้นคริสต์มาส  
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   

๒. ตัดสินการประกวดการประดิษฐ์ต้นคริสต์มาส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
           ๓. ดูแลและให้ค าปรึกษาให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามก าหนด 

๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ และจัดท ำเกียรติบัตร 
                      นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์            ประธานกรรมการ 
นายสุวิท          ปิ่นอมร   กรรมการ         นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล   กรรมการ 
นายก าพล จางจะ  กรรมการ นายสมุฎฎิ์   ภาษาด ี กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นางสาวอรวรรยา  ภาคค า    กรรมการ 
   นางสาวเสาวนีย์  จิระสุทธิ์ตระกูล  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่  ๑. จัดเตรียมติดตั้งเครื่องเสียง 
           ๒. บันทึกภาพกิจกรรม และถ่ายวีดิทัศน์ 

๓. จัดท าป้ายตัวอักษรตกแต่งเวทีให้เรียบร้อย  
๔. จัดท าเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน 
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๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
   นางโสภา            พงศ์เทพูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
                               นางสาวสุกัญญา   มหาฤทธิ์           กรรมการ   
                               นางสาวอรวรรยา   ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. จัดท าเอกสารประเมินผลการจัดกิจกรรมแจกให้ครูและนักเรียน 
 ๒. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่  ๑๓  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  สั่ง   ณ   วันที ่ ๑๓  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                 

 
 

                                ( นางวรรณี   บุญประเสริฐ ) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 


