
                                                          
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี ๓18 / ๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็ก 
************************************ 

  ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ก าหนดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส าหรับนักเรียน ในวันศุกร์
ที่ 27 ธันวาคม  ๒๕62  เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ  ลานอเนกประสงค์  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมท าบุญตักบาตร อันเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและรักษาประเพณีอันดีงาม  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์   โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 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 
นางสาวนฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ 

 นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์          กรรมการ    

 นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
 นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ        นายชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์  กรรมการ 
 น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสติตย์มั่น กรรมการ นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ
 นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ
 นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการ น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์          กรรมการ 
 น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ นางจันทร์เพญ็ จันทรท์อง กรรมการ 
 นายนพดล ค าพร  กรรมการ นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมการ 
 นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ 
 น.ส.พิกลุทา หงษ์ทอง กรรมการ น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ  
     น.ส.สมฤดี  เจียรสกลุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ ๒๕๖3  ของนักเรียนใหส้ าเร็จเรียบรอ้ยตามวัตถุประสงค์ 
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๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีสงฆ์และจัดจตุปัจจัย 
น.ส.รัตยา ร่างกายด ี ประธานกรรมการ 

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

นายกิตติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. วางแผนและด าเนินการนิมนต์ พระสงฆ์เพือ่รบับิณฑบาต และเทศนาธรรม 

๒. รวบรวมจตุปจัจัยจากกลุ่มสาระและผู้มจีิตศรัทธา 
3. จัดเตรียมดอกไม้ ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจัดเตรียมดอกไม้ ธูปเทียนและปัจจัยถวายพระสงฆ์ 

 4. จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งส าหรับใส่บาตรของผู้บริหารและแขกผู้มเีกียรต ิ
 5. กล่าวน าถวายไทยทานและอาราธนาศีล 

6. ประสานงานกบัฝ่ายอาคารสถานทีจ่ัดโต๊ะวางของใสบ่าตร และจัดที่นั่งพระสงฆ์บนเวที 
7. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 
8. จัดเตรียมบาตรส าหรบัพระสงฆ์พรมน้ ามนต ์
9. นิมนต์พระสงฆ์กลับวัดวชิรธรรมสาธิต 
10. จัดเตรียมชุดกรวดน้ า จ านวน 4 ชุด 

๔. คณะกรรมฝ่ำยรวบรวมของตักบำตร 
   นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
 น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ น.ส.พิกลุทา หงษ์ทอง กรรมการ 

คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ นักเรียนจิตอาสาระดบัช้ัน ม.1  กรรมการ 
   นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการและเลขานุการ 
   น.ส.สมฤดี เจียรสกลุวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  รวบรวมของตักบาตร  จัดแยกประเภท และจัดเป็นชุดเพื่อน าไปมอบให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน 
  เครื่องอปุโภคบรโิภคและนักเรียนทีม่ีจิตสาธารณะช่วยงานของโรงเรียน 
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๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียนตักบำตรและฟังธรรม 
   นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 

นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ 
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ ครูที่ปรึกษาทุกท่าน  กรรมการ 
  น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี   1. จัดเตรียมสลากรายช่ือนักเรียน คูปองไอศกรีมให้ครูทีป่รึกษามารบัที่หอ้งกลุ่มบรหิารงานบุคคลและ 
    เตรียมแบบรายงานการเข้าร่วมกจิกรรมหน้าเสาธงใหห้ัวหน้าระดบัช้ัน 
2. ครูที่ปรึกษาเช็ครายช่ือนักเรียนในทีป่รกึษาของตนและรายงานจ านวนนักเรียนทีร่่วมกิจกรรมที ่
    หัวหน้าระดับ เพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
3. ครูที่ปรึกษาแจกคปูองไอศกรีมและรวบรวมสลากรายช่ือนักเรียนที่มาร่วมงานใสก่ล่องชิงโชค 
4. ครูที่ปรึกษาควบคุมดูแลนักเรียนตกับาตร ฟงัธรรมและรว่มกิจกรรมใหส้ าเรจ็เรียบร้อย 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร และพิธีกร 
   น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น ประธานกรรมการ 

นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ  
นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ  
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑. ประชาสมัพันธ์ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 2. จัดนักเรียนเพือ่ตักบาตรตามระดับช้ันและควบคุมการจัดกิจกรรมแสดงบนเวทีและเป็นพิธีกรตลอดกิจกรรม 
 3. ด าเนินการเป็นพิธีกรจบัสลากและมอบของขวัญ มอบความสนุกสนานและความบันเทงิให้แก่นกัเรียนที่มาร่วมงาน 
 4. ตรวจสอบบัตรนักเรียนของผู้โชคดีเพือ่รบัของรางวัล 
 5. ประสานงานกบัคณะสจีัดการแสดงบนเวที 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมกำรแสดงของนักเรียน 

น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น   ประธานกรรมการ 
นายชนเมธี ศรีษะเทือน         กรรมการ  
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์            กรรมการ     
นายอรรถพล ยตะโคตร   กรรมการ  
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์   กรรมการ  

หน้ำท่ี ประสานงานพิธีกรจัดล าดับการแสดงของแตล่ะคณะสีและของนักเรียนบนเวท ี
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๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำรำงวัล 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
น.ส.นฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ 

นางธัญญา สติภา  กรรมการ นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ 
น.ส.ภัทรนุช ค าดี  กรรมการ น.ส.รัตยา ร่างกายด ี กรรมการ 
น.ส.มณทพิย ์ เจริญรอด กรรมการ น.ส.พัชรา ไตรยวงศ์ กรรมการ 
น.ส.ชลิตา บุญรกัษา กรรมการ ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง  กรรมการ 

   น.ส.สมฤดี เจียรสกลุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี 1. จัดหารางวัลแจกนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 
 2. จัดเตรียมรางวัลบริเวณหน้าเวทีลานอเนกประสงค์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 
๙.คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ี ตกแต่งเวที และ ตัวอักษร 
   นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 
 น.ส.สมฤดี  เจียรสกลุวงศ์ กรรมการ น.ส.พิกลุทา หงษ์ทอง กรรมการ 

น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ นักพัฒนาทกุคน   กรรมการ 
น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ์      กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑. จัดสถานที่ใหเ้รียบรอ้ยเหมาะสม 
๒. ตกแต่งดอกไม้และประดิษฐ์ผ้าเวทีใหส้วยงาม 
3. จัดสถานทีส่ าหรับใส่บาตร บรเิวณหน้าอาคาร 1 
4. จัดเตรียมสถานทีส่ าหรับจัดวางของในงานบริเวณหน้าเวที 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
นายสุวิท ปิ่นอมร        ประธานกรรมการ 

นายปวิตร สมนึก  กรรมการ         นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายก าพล จางจะ  กรรมการ นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี  กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 

   นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมเครือ่งเสียงให้อยู่ในกจิกรรมเรียบร้อย พร้อมใช้งาน 
 ๒. ท าการบันทึกภาพกจิกรรม ตักบาตร ฟังธรรม และกิจกรรมการแสดง 
 ๓. เผยแพร่ภาพกิจกรรม ในเว็บไซต์โรงเรียนและประมวลภาพเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน 
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๑๑. คณะกรรมกำรประเมินผล 
   นางสาวสมฤดี เจียรสกลุวงศ์ ประธานกรรมการ 
   น.ส.พิกลุทา หงษ์ทอง กรรมการ  

น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ประเมินผลการจัดกิจกรรม และรายงานแกฝ่่ายบริหาร 
  
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มก าลงัความสามารถ เพื่อใหเ้กิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 
   

สั่ง  ณ  วันที่   16  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
 
                
 

   ( นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     
 

 

ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมวันปีใหม่ วันเดก็ 
วันศกุร์ที่   27  ธนัวำคม   ๒๕62 

   

๐๗.๓๐ น.  นักเรียนเข้าแถวตามคณะสีที่ก าหนดและพิธีเคารพธงชาติ 
07.45 น.  ครูที่ปรึกษาเช็คช่ือนักเรียนที่แถว และรายงานตามแบบรายงานการเข้าร่วมกจิกรรมหน้าเสาธง 
   ที่รองหัวหน้าระดับ พร้อมแจกคูปองไอศกรมีและน าสลากรายช่ือนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม 
   ใส่กลอ่งชิงโชค 
07.50 น.   ท่านผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ แขกผู้มีเกียรติ พรอ้มกันที่บรเิวณหน้าอาคาร 1  

เพื่อเตรียมใส่บาตร และนิมนต์พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป จากวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร 
08.00 น.  ตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้ ณ บริเวณหน้าอาคาร 1  
08.30 น. เป็นต้นไป กิจกรรมรื่นเริงปีใหม่ของนักเรียน 5 คณะสี สลับกันกับกิจกรรมมอบของขวัญของรางวัล 
 

.************************************************************************************** 
 
หมำยเหต ุ ให้นักเรียนใส่เสื้อกีฬำสีและน ำบัตรประจ ำตัวนักเรียนมำรับของรำงวัลจับสลำก 
 
 

 


