
                                                                        
                                            ค าสั่งโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 

                                                   ที่ ๐๖๔  /   ๒๕๕๔ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนเิทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

…………………………………………………………………………..……. 

                         ด้วยโรงเรียนวชริธรรมสาธิตก าหนดพิธีมอบประกาศนยีบัตร   และปัจฉิมนิเทศใหแ้ก่

นักเรียน ที่ส าเร็จการศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๓  และ  ๖   ในปีการศกึษา  ๒๕๕๓     ในวันพฤหัสบดีที่   

๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ ณ  หอประชุมโรงเรียน เพื่อให้พิธีมอบประกาศนยีบัตรและปัจฉิมนเิทศ  เป็นไปด้วย

ความเรยีบร้อย   และบรรลุวัตถุประสงค์  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๒๗   (๑)    แหง่พระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศกึษา   พุทธศักราช ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบ  ดังนี้ 
  

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

นายพิชยนันท์  สารพานิช                  ประธานกรรมการ 

  นางนภัสสรณ์  เกียรตอิภพิงษ์  กรรมการ 

นายคมศักดิ์  หาญสิงห์  กรรมการ 

  นางสุนดิา   เดชะทัตตานนท์  กรรมการ 

นายสมยศ  แมน้สงวน  กรรมการ 

  นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 

  นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 

นายอดุลย์  ศริิเวช                    กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่   ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ 

 นายอดุลย์ ศริิเวช                   ประธานกรรมการ 

     นางสุนดิา  เดชะทัตตานนท์       รองประธานกรรมการ 

นางเบ็ญจมาศ      เดชเสน่ห ์    กรรมการ นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข กรรมการ             

นางพรรณี     คล้ายจันทร์ กรรมการ        นางกาญจนา สินวิชัย   กรรมการ  

นายค านวณ         ยงประเดิม กรรมการ นางแสนสุข      ค าแก้ว   กรรมการ              
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นางวราภรณ์ สัตยมาภากร กรรมการ       น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด กรรมการ 

น.ส.อัญชลี เขมประภา กรรมการ น.ส.สุกัญญา โกเฮงกุล กรรมการ 

น.ส.พันทิพา หงิสุวรรณ กรรมการ นางธนภร เนตรสว่าง       กรรมการ  

นางอุษณีษ์ อึง้วิฑูรสถิตย์ กรรมการ  นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์  กรรมการ 

นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว กรรมการ นายพิราม  ภูมวิิชิต กรรมการ  

นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ กรรมการ น.ส.จริจติร ค าเสถียร กรรมการ 

นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 

น.ส.ศริิพร โกมารกุล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที่   วางแผน และประสานงานให้การด าเนนิงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

๓. ฝ่ายจัดท าประกาศนียบัตรและมอบประกาศนียบัตร  

นางสุนดิา  เดชะทัตตานนท์  ประธานกรรมการ 

นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข รองประธานกรรมการ   

นางพัชรี ระมาตร์ กรรมการ นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์ กรรมการ   

น.ส.พันทิพา หงิสุวรรณ กรรมการ       น.ส.จุฑารัตน์ สิทธิค าทับ กรรมการ  

น.ส.อนุศรา บุญหลิม กรรมการ น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ   

น.ส.ศริิพร โกมารกุล     กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่  ๑. จัดท าประกาศนียบัตรส าหรับนักเรียนที่จบการศกึษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 

           ๒. เตรียมการและด าเนนิการในพิธี แจกประกาศนยีบัตร 

 ๓. จัดนักเรียนเข้าที่นั่งตามล าดับในการแจกประกาศนียบัตร 

           ๔. จัดเตรียมผู้สง่ประกาศนียบัตร 

 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรยีนวันที่เข้ารับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๓ 

นางสาวอัญชลี           เขมะประภา ประธานกรรมการ 

ม.๓/๑  นางจุฑามาศ วานชิชัง  กรรมการ 

ม.๓/๒  น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ์ กรรมการ 

ม.๓/๓ นางสุภาภรณ์ พู่ระหง  กรรมการ น.ส.อนุศรา บุญหลิม กรรมการ 

ม.๓/๔  นายณรงค์ หนูนารี  กรรมการ น.ส.นนทยา เพิ่มยศ  กรรมการ 

ม.๓/๕  น.ส.วีรส์ุดา จันทโชติ กรรมการ 

ม.๓/๖ นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ  

ม.๓/๗  น.ส.นงพร จูพ่ิชญ์  กรรมการ 
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ม.๓/๘  นางสุมิตรา สุวรรณธาดา กรรมการ 

ม.๓/๙ น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ น.ส.ทวินันท ์  ใสขาว  กรรมการ 

ม.๓/๑๐น.ส.สุนันทา กมลผาด กรรมการ  

ม.๓/๑๑นางกุณฑลี เจษฎาวัลย์ กรรมการ น.ส.อรสา ชาติรัมย์ กรรมการ 

ม.๓/๑๒นายเพชร สาระจันทร์ กรรมการ 

นางพรพรรณ ยวดยิ่ง           กรรมการ และเลขานุการ 
 

๕.  คณะกรรมการ ฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรยีนที่เข้ารับประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 

นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์       ประธานกรรมการ 

ม.๖/๑  น.ส.สุกัญญา  โกเฮงกุล กรรมการ 

ม.๖/๒  น.ส.จริา จั่นเล็ก   กรรมการ 

ม.๖/๓  น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ 

ม.๖/๔  นายปวิตร  สมนึก  กรรมการ 

ม.๖/๕  นางสาวอุษา นะแน่งนอ้ย กรรมการ  

ม.๖/๖  นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 

ม.๖/๗  ว่าที่รอ้ยตรีหญิงกิ่งกมล  ชูกะโรจน์  กรรมการ 

ม.๖/๘  นายอทิพงษ์ มหานิล  กรรมการ 

นางอุษณีษ์  อึง้วิฑูรสถิตย์ กรรมการ และเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. รับลงทะเบียนนักเรียนที่จะเข้ารับประกาศนียบัตร   ณ   หอประชุมโรงเรียน 

            ๒.ประสานงานและแจ้งรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนเข้ารับประกาศนียบัตร ให้ฝ่าย 

               จัดประกาศนยีบัตร และฝา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทราบภายในเวลาที่ก าหนด   
    

๖.   คณะกรรมการฝ่ายปัจฉิมนเิทศ     

นายอดุลย์ ศริิเวช            ประธานกรรมการ 

นายเพิม่ศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ 

นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  กรรมการ  นางอุษณีษ์ อึง้วิฑูรสถิตย์ กรรมการ 

นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว กรรมการ  น.ส.อัญชลี เขมประภา กรรมการ 

น.ส.จริจติร ค าเสถียร กรรมการ  น.ส.อุษา นะแน่งนอ้ย กรรมการ 

น.ส.สุกัญญา โกเฮงกุล กรรมการ  นายพิราม ภูมวิิชิต  กรรมการ 

นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ  น.ส.มวารี ใจชูพันธ์ กรรมการ 

อาจารย์ประจ าช้ัน ม.๓ ม. ๖  ทุกท่าน   กรรมการ 

นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่     ๑. วางแผน ประสานงาน ด าเนินงาน ให้พธิีปัจฉิมนเิทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

                    บรรลุวัตถุประสงค์ 

               ๒. ประสานงานกับคณะครู  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

               ๓. จัดหาและเตรียมตัวแทนนักเรียน ม.๖ กล่าวความรู้สกึ 

               ๔. จัดหาเตรียมอุปกรณ์ที่ใชด้ าเนนิกิจกรรม 

 

 ๗. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ 

              นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 

นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว รองประธานกรรมการ 

ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๓ และ ๖   กรรมการ 

นางพิมพ์สุภัค บุบผา  กรรมการและเลขานุการ 

น.ส.ภรณก์มนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที่    ๑. ด าเนนิรายการให้เป็นไปตามขั้นตอน โดยประสานงานกับทุกฝ่าย 

             ๒. จัดเตรียมค ากล่าวรายงานและค ากล่าวให้โอวาท มอบให้ประธานในพิธี ฯ  

             ๓. ครูที่ปรึกษาแต่ละหอ้งอา่นรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับประกาศนยีบัตร 

             ๔. เชญิชวนครู-อาจารย์ให้ไปร่วมพธิี 

             ๕. ก าหนดผูส้่งเทียนชนวน 

    ๖.  จัดเตรียมเพลงที่จะใช้ในพิธี 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมการรับ 

นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 

นายพิราม ภูมวิิชิต  รองประธานกรรมการ 

น.ส.จริจติร ค าเสถียร กรรมการ นางอุษณีษ์ อึง้วิฑูรสถิตย์ กรรมการ 

นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ น.ส.สุกัญญา โกเฮงกุล กรรมการ 

น.ส.อัญชลี เขมประภา กรรมการ นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  กรรมการ 

น.ส.มวารี ใจชูพันธ์ กรรมการ 

นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑.นัดหมายนักเรียนฝกึซ้อมการรับในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 

 ๒.เตรียมเอกสารและลงทะเบียนนักเรียนที่จะเข้ารับประกาศนยีบัตร 

 ๓.ตรวจดูความเรียบร้อยการแตง่กาย 

 ๔.ฝกึซ้อมการเข้ารับประกาศนยีบัตร 

 ๕.ประสานงานกับนักเรียนในเรื่องอื่นๆตามความเหมาะสม 
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๙. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

                     นายสมยศ       แม้นสงวน       ประธานกรรมการ 

นายสุวิท         ปิ่นอมร            กรรมการ            นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ 

นายเสถียร      บุญมหาสิทธิ์      กรรมการ  

นายภูริวัฒน์ บุญจันทร์  กรรมการ 

หน้าที่    ๑.จัดเครื่องเสียง ระบบไฟให้สมบูรณ์  พร้อมส าหรับการใช้งาน 

   ๒.บันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศนใ์ห้พร้อมตั้งแต่วันซ้อมใหญ่ (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔) 

นายปวิตร สมนึก            กรรมการและเลขานุการ 

 

๑๐.  ฝ่ายจัดสถานที่ และเคร่ืองดื่ม 

นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ ประธานกรรมการ    

น.ส.สุกัญญา โกเฮงกุล กรรมการ น.ส.ศริาภร นาบุญ  กรรมการ 

นายศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมการ       น.ส.มยุรี มิ่งมงคล         กรรมการ         

นายค านวณ     ยงประเดิม       กรรมการ        น.ส.นงพร จูพ่ิชญ์  กรรมการ  

น.ส.ศริาภร นาบุญ  กรรมการ        นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว กรรมการ  

ว่าที่ร.ต.หญิ่งกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการ นักการภารโรงทุกคน              กรรมการ 

นายเล็ก  สินวิชัย          กรรมการ และเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. จัดสถานที่ในหอประชุม ให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบ 

           ๒. จัดที่นั่งส าหรับครู-อาจารย์ และนักเรียน 

           ๓. จัดโต๊ะหมูบู่ชาและตดิตัวอักษรบนเวที 

 ๔. บริการเครื่องดื่มให้ผู้บริหารและคณะครูที่มาร่วมงาน 

 

 

 

 

                                  

 

         ๔. จัดป้ายแสดงความยินดีเพื่อใช้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกวาง ณ จุดที่เหมาะสม 

 

 

 

 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
พิธีมอบประกาศนียบตัรและปัจฉมินิเทศนักเรียน   

ชั้น ม. ๓  และ ม. ๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 

 
                                      ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๔๙ 
                          ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
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๑๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  

น.ส.ฝนทอง          ศริิพงษ์         ประธานกรรมการ 

นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ กรรมการ น.ส.ศริาภร นาบุญ  กรรมการ 

นายสุเนตร          ศรใีหญ่         กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ท าการประเมินผล สรุปรายงานเสนอเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการ 

 

  ทั้งนี ้  ตัง้แต ่  วันที่  ๑  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

สั่ง ณ วันที่   ๑   เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

 

( นายพิชยนันท์    สารพานิช ) 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการงานรับประกาศนียบัตร - ปัจฉิมนเิทศ 

โรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

๓๑    มีนาคม    ๒๕๕๔ 

ระดับมัธยมศกึษาปีที่   ๓ และ ๖ 

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

 

 ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. - นักเรียน  ม.๓ , ม.๖   รายงานตัวที่ลานอเนกประสงค์  

 ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - ขึน้นั่งประจ าที่บนหอประชุม 

 ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น. - นัดหมาย  ซักซ้อมพธิีการ 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. - พิธีมอบประกาศนยีบัตร 

    - รองฯ นายอดุลย์   ศริิเวช         กล่าวรายงาน 

    - ผอ.พิชยนันท์       สารพานิช     มอบประกาศนยีบัตร 

    - ผอ.พิชยนันท์       สารพานิช     ให้โอวาท 

 ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. - ตัวแทนครูใหข้้อคิด นายอาทิตย์   โสตถิรัตนพันธ์   

- ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรูส้ึก 

- นักเรียนกล่าวค าไหว้ครู , รอ้งเพลงมาร์ชโรงเรียน  

- นักเรียนอ าลาครูประจ าช้ัน 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


