
 

คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ท่ี  ๑๓๘  /  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานมอบเข็มสัญลักษณ ์
************************************ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้กําหนดให้มีพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์   แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
๔     ในวันท่ี   ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๒๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ  หอประชุมโรงเรียน   เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    และบรรลุวัตถุประสงค์   โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗  (๑)  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ  ดังนี ้
๑.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

นายพิชยนันท์  สารพานิช                  ประธานกรรมการ 
  นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 

นายคมศักดิ์  หาญสิงห ์  กรรมการ 
  นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท์  กรรมการ 

นายสมยศ  แม้นสงวน  กรรมการ 
  นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 
  นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 

นายอดุลย์  ศิริเวช                    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ให้คําแนะนํา  ดูแล  ประสานงาน  อํานวยความสะดวกให้การดําเนินงานเป็นไปด้วย 
 ความเรียบร้อยเหมาะสม  
 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน   
   นายอดลุย์ ศิริเวช                  ประธานกรรมการ 
 นายเพ่ิมศักดิ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ 
 นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ ์ กรรมการ นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  กรรมการ 
 น.ส.ภัทรนุช คําดี  กรรมการ นางชนิสรางค์ ปรากฏชื่อ กรรมการ
 นางพิมพ์สุภัค    บุบผา  กรรมการ นายนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย กรรมการ
 น.ส.สุกัญญา โกเฮงกุล กรรมการ นางณัฏฐ์ธยาน ์ สนั่นไหว  กรรมการ
 นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ กรรมการ
 นายเพ่ิมศักดิ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ นายณรงค์ หนูนาร ี  กรรมการ
 น.ส.จิรจิตร คําเสถียร กรรมการ  
   นางอุษณีษ์ อ้ึงวิฑูรสถิตย์ กรรมการและเลขานุการ 
   นายมนตรี   สุขสวัสดิ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 
      -๒- 
หน้าท่ี ๑. ประชุมปรึกษาหารือ  วางแผนการดําเนินงาน   กําหนดบุคคลรับผิดชอบหน้าท่ีต่าง ๆ  
 ๒. แก้ไขปัญหา   ให้คําแนะนํา  และติดตามการดําเนินงานจนสําเร็จลุล่างไปดว้ยด ี
 
๒.๑  ฝ่ายมอบเข็มสัญลักษณ ์
   นางอุษณีษ์ อ้ึงวิฑูรสถิตย์  ประธานกรรมการ 
 นางพจมาน ชีววัฒนา กรรมการ นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย ์ กรรมการ 
 นายสุเนตร ศรีใหญ่  กรรมการ นายโกวิทย ์ บุญทวี    กรรมการ 

น.ส.ศิราภร นาบุญ    กรรมการ นางปุญยนุช เอกศิร ิ  กรรมการ
 นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ น.ส.มยุร ี ม่ิงมงคล  กรรมการ
 น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ ์ กรรมการ น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ
 น.ส.นนทยา เพ่ิมยศ  กรรมการ คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

นายมนตรี   สุขสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าท่ี ๑. เชิญผู้อํานวยการโรงเรียน  รองผูอํ้านวยการโรงเรียนหัวหน้าระดับม.๔ อาจารย์ประจําชั้น ม.๔  
     เพ่ือมอบเข็มให้แก่นักเรียน 

 ๒. ฝึกซ้อมพิธีการนักเรียนชั้น ม.๔  ให้เป็นท่ีเรียบร้อย 
 ๓. นํานักเรียนเข้าหอประชุม  ควบคุมดูแลนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

๒.๒  ฝ่ายสถานท่ี 
   นายคมศักดิ์ หาญสิงห ์ ประธานกรรมการ 
   นายพิราม ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ 
   นายศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมการ  

นักการภารโรงทุกคน  กรรมการ 
   นายประมวล เนตรสว่าง กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. จัดโต๊ะหมู่บูชา 
 ๒. จัดสถานท่ีบนหอประชุมให้เหมาะสม 
 

๒.๓  ฝ่ายตกแต่งเวที 
   นายคํานวณ ยงประเดิม ประธานกรรมการ 
   นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
   นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ตกแต่งม่านเวทีบนหอประชุม   ด้วยอักษรข้อความดังนี้ 

 
 
 

���������	
�������
� 

�
����������������� 

�� ��� �!�   "##$ 



-๓- 
๒.๔  ฝ่ายพิธีกร 
   นายเพ่ิมศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ ประธานกรรมการ 
   น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
หน้าท่ี ๑.  พิธีการดําเนินรายการ 
 ๒.  ควบคุมให้เป็นไปตามกําหนดการ 
 
๒.๕  ฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   นายสมยศ แม้นสงวน ประธานกรรมการ 
 นายปวิตร สมนึก  กรรมการ นายธรัตน ์ บัลลังค์โพธิ ์ กรรมการ 
 นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายภูริวัฒน ์ บุญจันทร ์ กรรมการ 
   นายสุวิท ปิ่นอมร  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 ๒. จัดระบบแสง  เสียงในวันท่ีมีกิจกรรม 
 
๒.๖  ฝ่ายประเมินผล 
   น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ประธานกรรมการ 
 นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ น.ส.ศิราภร นาบุญ กรรมการ 
   นายสุเนตร ศรีใหญ่  กรรมการ  และเลขานุการ  
หน้าท่ี ๑. จัดทําเอกสารประเมิน 
 ๒. ทําการประเมินผลนักเรียน   สรุปผล 
 

  
 ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี   ๒๔  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
   สั่ง   ณ วันท่ี   ๒๔  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 

(  นายพิชยนันท์    สารพานิช  ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการพิธีมอบเข็มสัญลักษณ ์
วันที่    ๓๐ พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
******************************** 

 
๑๔.๒๐  น.  -  นักเรียนชั้น ม.๔  ข้ึนพร้อมกันบนหอประชุม 
๑๕.๑๐  น.  - ผู้อํานวยการโรงเรียนจุดธูปเทียน  ตัวแทนนักเรียนนําสวดมนต ์
๑๕.๒๐  น.  - รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  กล่าวรายงานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ 

 - ผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการโรงเรียน หัวหน้าระดับ ม.๔ 
  และอาจารย์ประจําชั้น  ม.๔  มอบเข็มแก่นักเรียน และมอบดอกไม้ 
- นักเรียนท้ังหมดกล่าวคําปฏิญาณตน 

  - ผู้อํานวยการโรงเรียนกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน 
-นักเรียนร่วมร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

๑๖.๐๐ น.  - เสร็จพิธ ี
 
หมายเหตุ  -  นักเรียนแต่งชุดนักเรียน 
   - ครู แต่งชุดข้าราชการ 
 
 

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

 
 

 



 


