
                                                                       
                                            ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
                                                  ท่ี  ๑๓๗ / ๒๕๕๙ 
                           เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนมอบเข็มสัญลักษณ์ 
                                    ************************************ 

      โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้ก าหนดให้มีพิธีมอบเข็มสญัลกัษณ์ แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่   ๔     
ในวันจันทร์ที ่ ๓๐   พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๕๐ – ๑๕.๔๐ น.  ณ  หอประชุมโรงเรียน   เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   และบรรลุวัตถุประสงค์  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบ
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบ  ดังนี ้

๑.  คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 
นางวรรณี บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
นางทองกราว เสนาขันธ์  กรรมการ    
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ให้ค าแนะน า  ดูแล  ประสานงาน  อ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย 
 ความเรียบร้อยเหมาะสม  
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน   

นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 

นายพิราม ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ  
นางพรพรรณ ยวดย่ิง  กรรมการ นายสุเนตร          ศรีใหญ่          กรรมการ    

 นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ ว่าที่ร.ต.หญิงกิง่กมล ชูกะวิโรจน ์ กรรมการ 
 น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 
   น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการและเลขานุการ 

นายเสถียร บุญมหาสทิธ์ิ กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ  

หน้ำท่ี ๑. ประชุมปรึกษาหารือ  วางแผนการด าเนินงาน   ก าหนดบุคคลรบัผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ  
 ๒. แก้ไขปัญหา   ให้ค าแนะน า  และติดตามการด าเนินงานจนส าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี 
 
 
 
 



-๒- 
 
๒.๑  ฝ่ำยจัดพิธมีอบเข็มสัญลักษณ์ 

น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์ ประธานกรรมการ 

ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๒ 

ม.๔/๑ น.ส.ฌชัชา      ปัญญาเมา น.ส.ศิรพิร    โกมารกลุ 
ม.๔/๒ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ น.ส.ปทุม     โสภาคนี 
ม.๔/๓ น.ส.สุกัญญา   มหาฤทธ์ิ นายมนตรี    สุขสวัสดิ์ 
ม.๔/๔ น.ส.ศิราภร     นาบุญ นายนิพนธ์    พจนสุวรรณชัย 
ม.๔/๕ น.ส.นงพร      จู่พิชญ์ นายเสถียร     บุญมหาสิทธ์ิ 
ม.๔/๖ นางทัศนีย์      วงค์เขียว น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย 
ม.๔/๗ นายวุฒิพงษ์    แสนรังค์ นางพจมาน ชีววัฒนา 
ม.๔/๘ น.ส.เจนจิรา    เพ็งจันทร ์ น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา 

 

นายเสถียร บุญมหาสทิธ์ิ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑. เชิญผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
    ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.๔ มอบเข็มให้แก่นักเรียน 

 ๒. ฝึกซ้อมพิธีการนกัเรียนช้ัน ม.๔  ให้เป็นทีเ่รียบรอ้ย 
 ๓. น านักเรียนเข้าหอประชุม  ควบคุมดูแลนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
 

๒.๒  ฝ่ำยสถำนท่ีและตกแต่งเวที 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 

  นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดโต๊ะหมู่บูชา 
 ๒. จัดสถานทีบ่นหอประชุมให้เหมาะสมและใหส้วยงาม 

๒.๓  ฝ่ำยพิธีกร 
   น.ส.วชิราภรณ์   สันตวงษ์ ประธานกรรมการ 
    ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 
   นายสุชาติ  รัตนเมธากรู กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำท่ี ๑.  พิธีการด าเนินรายการ 
 ๒.  ควบคุมให้เป็นไปตามก าหนดการ 

 

 



-๓- 
๒.๔  ฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 

 นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 
 นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์   กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญก์ุล กรรมการ 
 นายเสถียร บุญมหาสทิธ์ิ กรรมการ นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี            กรรมการ  
 นายวัชระ เต๋งเจรญิสุข      กรรมการ นายภาคภูมิ      แก้วเย็น        กรรมการ 
 นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง กรรมการ นายก าพล จางจะ   กรรมการ 
   นายปวิตร สมนึก    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. บันทึกภาพกจิกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 ๒. จัดระบบแสง  เสียงในวันที่มีกจิกรรม  
 ๓.  จัดท าป้ายอักษรข้อความดงันี ้
 
 
 
 
 
๒.๕  ฝ่ำยประเมินผล 
   นายสุเนตร  ศรีใหญ ่  ประธานกรรมการ 

น.ส.อรวรรยา  ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ  

หน้ำท่ี ๑. จัดท าเอกสารประเมิน 
 ๒. ท าการประเมินผลนักเรียน   สรปุผล 
 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    ๑๖    พฤษภาคม     พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
   สั่ง   ณ วันที่      ๑๖   พฤษภาคม     พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 

(  นางวรรณี  บุญประเสริฐ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 
        ๓๐  พฤษภำคม  ๒๕๕๙ 



 

ก ำหนดกำรพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ 
วันจันทร์ท่ี  ๓๐  พฤษภำคม  ๒๕๕๙ 

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

๑๔.๕๐ – ๑๕.๑๐ น. - นักเรียนช้ัน ม.๔   ข้ึนพร้อมกันบนหอประชุมนัดหมาย 
๑๕.๑๐ – ๑๖.๓๐ น. - ผู้อ านวยการโรงเรียนประธานพิธีมาถึงบริเวณงาน    
   - รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงบประมาณจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   - รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานบุคคลกล่าวรายงาน 
   - ขบวนธงและเข็มสญัลักษณ์เข้าบรเิวณหอประชุม 
   - ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารมอบเข็มสัญลักษณ์แก่คณะกรรมการนกัเรียน 
   - ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ มอบเข็มสญัลกัษณ์ 
   - นักเรียนระดบัช้ัน ม.๔ ประดบัเข็มสัญลักษณ์ 
   - นักเรียนทั้งหมดกล่าวค าปฏิญาณตน 
   - นักเรียนร่วมร้องเพลงมาร์ชวชิรธรรมสาธิต 
   - ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวใหโ้อวาทแก่นักเรียน 
   - เสร็จพิธี 
 
หมำยเหต ุ  -  นักเรียนแต่งชุดนักเรียน 
   -  ครู แต่งชุดสูทโรงเรียน เสื้อด้ำนในสีชมพู 
 
 

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

 


