คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ๑๙๓ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
…………………………………………………………………………..…….
ด้ ว ยโรงเรี ย นวชิ ร ธรรมสาธิ ต กำหนดพิ ธี ปั จ ฉิ ม นิ เ ทศให้ แ ก่ นั ก เรี ย น ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียน
วชิรธรรมสาธิต เพื่อให้พิธีปัจฉิมนิเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอำนาจตาม
มาตรา ๒๗ (๑) แห่ งพระราชบั ญญัติระเบียบข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗
จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ
นายสันติพงศ์
ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
๒. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
นางสาวนฤมล
รับส่ง
รองประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์ นาคเกิด
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์
กรรมการ
นายชนเมธี
ศรีษะเทือน
กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์
กรรมการ
นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร
กรรมการ
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร กรรมการ
นางอาภาภรณ์ อริวัน
กรรมการ
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง
กรรมการ
นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์
กรรมการ
นายนภดล
คำพร
กรรมการ
นางสาวธนาภา แซ่เล้า
กรรมการ
นายสัณห์
พินิจมณีรัตน์ กรรมการ
นางสาวอโนชา โปซิว
กรรมการ
นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง
กรรมการ
นางสาวอรอนงค์ ชาญรอบ
กรรมการ
นายชิษณุ
หนูแดง
กรรมการ
นางสาวจิราพร เวียงชนก
กรรมการ
นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีธมลวรรณ สีทอง
กรรมการ
นายวิทวัส
นิดสูงเนิน
กรรมการ
ครูที่ปรึกษา ม.๓ ทุกท่าน
กรรมการ
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. วางแผน และประสานงานให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์
๒. เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ
๓. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
ประธานกรรมการ
ม.๓/๑
ชัยมา
นางสาวเมทิตา
ม.๓/๒
นายณรงค์
หนูนารี
นางสาวธนาภา
แซ่เล้า
ม.๓/๓
สุขสอาด
นางสาวพรวลี
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
ม.๓/๔
นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
ม.๓/๕
บูรพางกูร
นางสาวกุลยา
นางธัญญา
สติภา
ม.๓/๖
ไชยสุนทรกิตติ
นางสาวธนิดา
นางสาวสุธิดา
ด่านซ้าย
ม.๓/๗
สุขสุคนธ์
นางสาวอนุสรา
นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล
ม.๓/๘
นางสาวพัชราวัลย์ บุตรพรม
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
ม.๓/๙
นางสาวจันทรา
ตระกูลเศรษฐสิริ ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์
ม.๓/๑๐ นางสาวศศิตา
อยู่ยืน
นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
ม.๓/๑๑ นายสมพร
โพธิ์ศรี
นายเพชร
สาระจันทร์
หน้าที่ ๑. รับลงทะเบียนนักเรียนที่จะเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศบริเวณลานอเนกประสงค์
๔.คณะกรรมการฝ่ายปัจฉิมนิเทศ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
นางสาวนฤมล
รับส่ง
รองประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์
นาคเกิด กรรมการ นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์
กรรมการ
นางสาววชิราภรณ์
สันตวงษ์ กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ
นายศราวุธ
คารมหวาน กรรมการ ครูที่ปรึกษา ม.๓ ทุกท่าน
กรรมการ
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. วางแผน ประสานงาน ดำเนินงาน ให้พิธีปัจฉิมนิเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. ประสานงานกับคณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดหาและเตรียมตัวแทนครูและนักเรียน ม.๓ กล่าวความรู้สึก
๔. จัดหาเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินกิจกรรม
๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร
นางสาวอาภาพร
ภิระบรรณ์
ประธานกรรมการ
นางสาวลาวัลย์
คงแก้ว
รองประธานกรรมการ
นายสมพร
โพธิ์ศรี
กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์
กรรมการ
นายชนินทร์ บัวแจ้ง
กรรมการ
นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์
กรรมการ
นางทิพย์จันทร์ หงสา
กรรมการ
นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์
กรรมการ
นางสาวเมทิตา
ชัยมา
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอน โดยประสานงานกับทุกฝ่าย
๒. จัดเตรียมคำกล่าวรายงานและคำกล่าวให้โอวาท มอบให้ประธานในพิธี ฯ
๓. เชิญชวนคณะครูให้ไปร่วมพิธี
๔. จัดเตรียมเพลงที่จะใช้ในพิธี
๖. คณะกรรมการฝ่ายการแสดงบรรเลงเพลงและของที่ระลึก
นางสาวชลิตา บุญรักษา
ประธานกรรมการ
นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กุล กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ
นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย
กรรมการ
นางสาวเมทิตา ชัยมา
กรรมการและเลขานุการ
นายสัณห์
พินิจมณีรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑.จัดการแสดงและประสานงานวงโยธวาทิต
๒. ควบคุมดูแลนั กเรี ยนวาดภาพ จัดเตรียมของที่ระลึ กสำหรับ คณะผู้ บริห ารและครูที่ ปรึกษาระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๗. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นายสุวิท
ปิ่นอมร
ประธานกรรมการ
นายสมุฎฎิ์
ภาษาดี
รองประธานกรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
นายเสถียร
บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ
นายวัชระ
เต๋งเจริญสุข กรรมการ
นายภาคภูมิ แก้วเย็น
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการและเลขานุการ
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกำพล
จางจะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑.จัดเครื่องเสียง ระบบไฟให้สมบูรณ์ พร้อมสำหรับการใช้งาน ณ ลานอเนกประสงค์
๒.บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในพิธีการ
๓.จัดทำวีดิทัศน์ประมวลภาพการทำกิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔.จัดทำตัวอักษรข้อความอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นจอ LCD
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน
“ปลูกรักสถาบัน ผูกพันตลอดกาล”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๔๙
๓๐ มีนำคม ๒๕๕๐

๘. คณะกรรมการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
นางสาวอาภาพร
ภิระบรรณ์
ประธานกรรมการ
นักพัฒนาทุกคน
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์
แก้วลำหัด
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดสถานทีใ่ ห้สะอาด เป็นระเบียบ และตกแต่งดอกไม้ ประดิษฐ์ผ้าเวทีให้สวยงาม
ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
๒. จัดที่นั่งสำหรับคณะครู และนักเรียน ผู้เข้าร่วมงาน
๓. จัดเตรียมคณะกรรมการนักเรียน เพื่อจัดซุ้มและจัดพิธีการ ส่งนักเรียน ม.๓ ที่สำเร็จการศึกษา
๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นางสาวสุธิดา
ด่านซ้าย
ประธานกรรมการ
นางสาวธนาภา
แซ่เล้า
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ทำการประเมินผล สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการดำเนินการ
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

14.10 – 14.20 น.
14.20 – 14.29 น.
14.29 – 15.00 น.

15.00 – 15.30 น.

หมายเหตุ

กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
“ปลูกรักสถาบัน ผูกพันตลอดกาล” ปีการศึกษา 2563
วันพุธ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
นักเรียนพร้อมกันบริเวณลานอเนกประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม
พิธีกรดำเนินรายการนัดหมายและซักซ้อมพิธีการ
ประธานในพิธีและคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
(วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- นางปานทิพย์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน
- ผอ. สันติพงศ์ ชินประดิษฐ ประธานในพิธี รับฟังคำกล่าวรายงาน และกล่าวให้โอวาท
แก่นักเรียน
- นายณรงค์ หนูนารี ผู้แทนครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กล่าวความรู้สึก
พิธี “น้อมวันทาบูชาครู”
- นักเรียนนำกล่าวคำไหว้ครู โดย เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สรรวานิช
- นักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณ โดย เด็กหญิงปวิตรา ทองอินทร์
- นักเรียนนำร้องเพลงมาร์ชวชิรธรรมสาธิต โดย เด็กหญิงศุภลักษณ์ บำรุงเอื้อ
(วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาร์ชวชิรธรรมสาธิต)
- ตัวแทนนักเรียนมอบมาลัยกรและของที่ระลึก แด่ท่านผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร
- ตัวแทนนักเรียนมอบมาลัยกรและของที่ระลึกแด่ครูที่ปรึกษา
- ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงซิเล็ง ลี กล่าวความรู้สึก
- รับชมคลิปวิดีโอรวบรวมภาพความประทับใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- การแสดงดนตรีจากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- บันทึกภาพระดับชั้นร่วมกันเป็นที่ระลึก
- ท่ านผู้ อ ำนวยการและคณะผู้ บ ริ ห ารผู ก ข้ อ มื อ เพื่ อ ความเป็ น สิ ริม งคลแก่ ตั ว แทน
นักเรียน
- ครูที่ปรึกษาผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน
- เสร็จสิ้นพิธีการ นักเรียนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. ครูที่ปรึกษาแต่งกายเสื้อสีชมพู สวมสูทโรงเรียน

