
                                                          
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี ๓๘๘ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ส ำหรับนักเรียนและกิจกรรมวันเด็ก 

************************************ 
  ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ก าหนดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส าหรับนักเรียน
และกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๓๐–๑๒.๐๐ น.  
ณ  ลานเอนกประสงค์  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร อันเป็นการส่งเสริมความ
สามัคคีและรักษาประเพณีอันดีงาม  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุจุดประสงค์   
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  
มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้   
๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 

นางสาวจินตนา   ศรีสารคาม ประธานกรรมการ  
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ 

 นายธรรมนูญ  สวนสุข  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
นางปานทิพย ์  สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี    ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

   นางปานทิพย ์  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
     ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ   น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ์ กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ   น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ  น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการ 
นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ  น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ  น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมการ 
น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ  นางอาภาภรณ์   อริวัน  กรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ  น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ 
น.ส.พิกลุทา หงษ์ทอง กรรมการ  น.ส.สมฤดี เจียรสกลุวงศ์ กรรมการ 
น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ  นายสัณห์   พินิจมณีรัตน์ กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ  น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 
   นายนพดล ค าพร  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ ๒๕๖๒  ของนักเรียนใหส้ าเร็จเรียบรอ้ยตาม
วัตถุประสงค์ 
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๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธสีงฆ์และจัดจตุปัจจัย 
น.ส.รัตยา  ร่างกายด ี ประธานกรรมการ   

นายปวิตร สมนึก  กรรมการ นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ กรรมการ 
น.ส.อญัชนา แซ่จิว  กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
น.ส.ทพิวรรณ   โล่กิตติธรกลุ กรรมการ น.ส.ช่ืนกมล คงหอม  กรรมการ 
น.ส.วทันยา   ใจนันตา  กรรมการ น.ส.อรวรรณ   นิ่มดวง  กรรมการ 
น.ส.วิไลวรรณ์   รัตนะ  กรรมการ ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา   แซ่หล่อ กรรมการ 
น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ น.ส.ปรัชญา การรกัษา กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญงิปริยากร  งามตรง กรรมการ น.ส.ณัฐวด ี โพธิจักร  กรรมการ 
น.ส.พรทิวา สมเนตร ์ กรรมการ  

นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการและเลขานุการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑. วางแผนและด าเนินการนิมนต์ พระสงฆ์เพือ่รบับิณฑบาต และเทศนาธรรม 
๒. รวบรวมจตุปจัจัยจากผูม้ีจิตศรัทธา 

 ๓. จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัยถวายพระสงฆ์ 
๔. จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งส าหรับใส่บาตรของผู้บริหารและแขกผู้มเีกียรต ิ

 ๕. กล่าวน าถวายไทยทานและอาราธนาศีล 
๖. ประสานงานกบัฝ่ายอาคารสถานทีจ่ัดโต๊ะวางของใสบ่าตร และจัดที่นั่งพระสงฆ์บนเวที 
๗. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 
๘. จัดเตรียมบาตรส าหรบัพระสงฆ์พรมน้ ามนต ์
๙. นิมนต์พระสงฆ์กลับวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร 

๔. คณะกรรมฝ่ำยรวบรวมของตักบำตร 
   นางปานทิพย ์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
  น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ   น.ส.สมฤดี เจียรสกลุวงศ์ กรรมการ  
  คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ  
   ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  รวบรวมของตักบาตร จัดแยกประเภท และจัดเป็นชุดเพื่อน าไปมอบให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนเครื่อง
อุปโภคบรโิภคและนักเรียนทีม่ีจิตสาธารณะช่วยงานของโรงเรียน  
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียนตักบำตร ฟังธรรม 
   นางปานทิพย ์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
  นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
  นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ  น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ์ กรรมการ 

น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ  น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาทุกท่าน  กรรมการ           
   นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำท่ี   ๑. จัดเตรียมสลากรายช่ือนักเรียน คูปองไอศกรีมให้ครูทีป่รึกษามารบัที่หอ้งกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
และเตรียมแบบรายงานการเข้าร่วมกจิกรรมหน้าเสาธงให้หวัหน้าระดับช้ัน 

๒. ครูที่ปรึกษาเช็คช่ือนักเรียนในที่ปรึกษาของตน และรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมทีห่ัวหน้าระดับ
เพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

๓. ครูที่ปรึกษาแจกคปูองไอศกรีมและรวบรวมสลากรายช่ือนักเรียนที่มาร่วมงานใสก่ล่องชิงโชค 
๔. ครูที่ปรึกษาควบคุมดูแลนักเรียนตกับาตรและฟงัธรรมและร่วมกจิกรรมให้ส าเรจ็เรียบร้อย 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร และพิธีกร 
นางมลิวรรณ  อันพิมพ ์ ประธานกรรมการ 

น.ส.เมทิตา ชัยมา   กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
นายชนินทร ์ บัวแจ้ง  กรรมการ 

น.ส.ลาวัลย ์ คงแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑. ประชาสมัพันธ์ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  ๒. จัดนักเรียนเพือ่ตักบาตรตามระดับช้ันและควบคุมการจัดกิจกรรมแสดงบนเวทีและเป็นพิธีกรตลอด
กิจกรรม 
  ๓. ด าเนินการเป็นพิธีกรจบัสลากและมอบของขวัญ มอบความสนุกสนานและความบันเทงิแก่นักเรียน
ที่มาร่วมงาน 
 ๔. ตรวจสอบบัตรนักเรียนของผู้โชคดีเพือ่รบัของรางวัล 
 ๕. ประสานงานกบัคณะสจีัดการแสดงบนเวที 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมกำรแสดงของนักเรียน 

น.ส.กมลรัตน์  ตระกลูสถิตย์มั่น  ประธานกรรมการ 
 นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ นายชนเมธี ศรีษะเทือน        กรรมการ          

น.ส.กลุยา  บูรพางกูร กรรมการ ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 
หน้ำท่ี ประสานงานพิธีกรจัดล าดับการแสดงของแตล่ะคณะสีและของนักเรียนบนเวท ี
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำรำงวัล 

นางปานทิพย ์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
น.ส.นฤมล  รับส่ง  รองประธานกรรมการ 

 นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ น.ส.ภัทรนุช ค าดี  กรรมการ
 น.ส.รัตยา ร่างกายด ี กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรกัษา กรรมการ
 น.ส.มณทพิย ์ เจริญรอด กรรมการ ว่าที่ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง กรรมการ    
  น.ส.พัชรา ไตรยวงศ์ กรรมการ น.ส.ธัญญา สติภา  กรรมการ  
  น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 

น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดหารางวัลแจกนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 

๒. จัดเตรียมรางวัลบริเวณหน้าเวทีลานเอนกประสงค์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 
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๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ี ตกแต่งเวที และ ตัวอักษร 
   นายธรรมนูญ  สวนสุข  ประธานกรรมการ 
   นายศุภกิจ     หนองหัวลิง        รองประธานกรรมการ 
   นักการภารโรง    กรรมการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดสถานทีเ่พื่อตักบาตรตามระดับช้ัน จัดที่นัง่พระสงฆ์เทศนาธรรมอย่างเหมาะสม 

๒. ตกแต่งเวทีบริเวณลานเอนกประสงค์ให้สวยงาม 
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ ตกแต่งเวทีและตัวอักษร 
                      นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง ประธานกรรมการ  

นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายก าพล จางจะ กรรมการ 
นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล กรรมการ   

หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมเครือ่งเสียงให้อยู่ในกจิกรรมเรียบร้อย พร้อมใช้งาน 
 ๒. ท าการบันทึกภาพกจิกรรม ตักบาตร ฟังธรรม และกิจกรรมการแสดง 
 ๓. เผยแพร่ภาพกิจกรรม ในเว็บไซต์โรงเรียนและประมวลภาพเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๔. เขียนข้อความ รูปภาพและตัวอักษรตามความเหมาะสม 
๑๑. คณะกรรมกำรประเมินผล 
   นายนพดล ค าพร  ประธานกรรมการ 
หน้ำท่ี ประเมินผลการจัดกิจกรรม รายงานฝ่ายบริหาร 
   
    ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๒๕  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
              สั่ง ณ วันที่    ๒๕   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 
 

             (นางสาวจินตนา   ศรีสารคาม) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมส่งท้ำยปเีก่ำต้อนรบัปีใหม่ส ำหรับนกัเรียนและกิจกรรมวันเดก็ 
วันศกุร์ที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑ 

 
๐๗.๓๐ น. - นักเรียนเข้าแถวตามคณะสีที่ก าหนดและพิธีเคารพธงชาติ 
๐๗.๔๕ น. - ครูที่ปรึกษาเช็คช่ือนักเรียนที่แถว และรายงานตามแบบรายงานการเข้าร่วมกจิกรรม 
   หน้าเสาธงที่รองหัวหน้าระดบั พร้อมแจกคปูองไอศกรีมและเอาสลากรายช่ือนักเรียนที่มา 
   ร่วมกิจกรรมใส่กลอ่งชิงโชค 
๐๗.๕๐ น. - ท่านผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ แขกผู้มเีกียรติพร้อมกนัที่บรเิวณหน้าอาคาร ๑  
   เพื่อเตรียมใส่บาตร 
  - นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รปูจากวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร 
๐๘.๐๐ น. - ตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้ ณ ลานเอนกประสงค์ 
๐๘.๓๐ น. - กิจกรรมรื่นเรงิปีใหม่ของนกัเรียน ๕ คณะสี สลบักับกิจกรรมมอบของขวัญของรางวัล 
๑๑.๓๐ น. - นักเรียนกลบับ้าน 
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