
 

คำส่ังโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี  ๐๒๘/ ๒๕๖๕ 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

…………………………………………………………………………..……. 

ดวยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกำหนดพิธีปจฉิมนิ เทศใหแกนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ในปการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันศุกร ท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ในวัน

ศุกร ท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ ลานใตโดม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพ่ือใหพิธีปจฉิมนิเทศเปนไปดวยความ

เรียบรอย และบรรลุวตัถุประสงค โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา  ๒๗  (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ    ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ  

นางปานทิพย    สุขเกษม   กรรมการ  

นายสมชยั    กองศักดิ์ศรี  กรรมการ  

นายปวิช   เรืองวรัชกุล   กรรมการ 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท   กรรมการ  

นายจักรกฤษณ  แกวลำหัด   กรรมการ 

นางสาวจรรยา   ศรีแจม   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนฤมล   รับสง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี   ใหคำปรึกษา แกไขปญหาตางๆ เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและบังเกิดผลด ี

๒. คณะกรรมการฝายดำเนินการ 

   นางสาวจรรยา   ศรีแจม  ประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล  รับสง  รองประธานกรรมการ 

นางสาวธนาภา แซเลา  กรรมการ  นายสาธิต แกวศรีทัศน กรรมการ  

นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ  นายอภิวัฒน บุญออน  กรรมการ 

นายชนเมธี  ศรีษะเทือน  กรรมการ   นายชัยวัฒน  ผองสังข  กรรมการ 

นางสาวกมลรัตน ตระกูลสถิตยม่ัน กรรมการ   นายอรรถพล  ยตะโคตร  กรรมการ 

นางอรอนงค ชาญรอบ กรรมการ   นายสุชาติ  รัตนเมธากูร  กรรมการ 

นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ กรรมการ  นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ 

นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ  นางสาววิไลวรรณ รัตนะ  กรรมการ 

นายชวนัส แกวพรม กรรมการ  นายสัณห   พินิจมณีรัตน กรรมการ 



นางอาภาภรณ  อริวัน   กรรมการ   นายนพดล  คำพร   กรรมการ  

นายศิรณัฏฐ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ  นางสาวอุษณีษ ออนแท   กรรมการ 

นางสาวปทมา รัตนจำนงค กรรมการ  นางจันทรเพ็ญ จันทรทอง กรรมการ  

นางสาวจิราพร เวียงชนก กรรมการ  นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ กรรมการ  

วาท่ี ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการ   นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ 

ครูท่ีปรึกษา ม.๓ และ ม.๖ ทุกทาน กรรมการ 

   นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ กรรมการและเลขานุการ   

 นายกิติศักดิ์  โฉมวไิล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. วางแผน และประสานงานใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  และบรรลุวัตถุประสงค

 ๒.  เขารวมพิธีปจฉิมนิเทศ 

๓.  คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเขารวมพิธีปจฉิมนิเทศ  

นางสาวจรรยา   ศรีแจม  ประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล  รับสง  รองประธานกรรมการ 

ระดับช้ัน ช่ือครูท่ีปรึกษา  ช่ือครูท่ีปรึกษา  

ม.๓/๑ นางสาวเยาวรัตนา พรรษา -  

ม.๓/๒ นางสาววราล ี สินธุวา -  

ม.๓/๓ นางสาวศศิตา   อยูยืน -  

ม.๓/๔ นางสาวทิพวรรณ โลกิตติธรกุล -  

ม.๓/๕ นางสาวอโนชา   โปซิว -  

ม.๓/๖ นางสาวณัฏฐณิชา โมสันเทียะ นายสุชาต ิ รัตนเมธากูร 

ม.๓/๗ นางธัญญา สติภา  นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐศิริ 

ม.๓/๘ นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ  นางอรอนงค   ชาญรอบ 

ม.๓/๙ นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ 

ม.๓/๑๐ นางสาวอรวรรณ พันธุภัครินทร วาท่ี ร.ต.หญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน 

ม.๓/๑๑ นางสาวกุลยา บูรพางกูร นายเพชร   สาระจันทร 

ม.๓/๑๒ นางสาวพรวลี   สุขสอาด -  

ม.๓/๑๓ นายทศพร โอภาโส นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล 

ม.๓/๑๔ นายสุริยา ทรัพยเฮง นางสาวสุธิดา ดานซาย 

ม.๖/๑ นายจักรกฤษณ          แกวลำหัด นางสาวอัญชนา   แซจิว 



ม.๖/๒ นางสาวศศิธร เมืองมูล นายทินกร   พานจันทร 

ม.๖/๓ นางสาววิลัยภรณ ปยะวงค นายสิทธิชัย  มาโนชญกุล 

ม.๖/๔ นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร นางสาวนฤมล  รับสง 

ม.๖/๕ นายธีระพงษ มวานนท นายจักรกฤษณ  ชัยปราโมทย 

ม.๖/๖ นางสาวกนกภรณ โพธิ์เขียว นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ 

ม.๖/๗ นายนักขตฤกษ ภูระหงษ -  

ม.๖/๘ นางสาวอุษณีษ ออนแท -  

ม.๖/๙ นางสาวกมลรัตน ตระกูลสถิตยม่ัน -  

ม.๖/๑๐ นายสัณห พินิจมณีรัตน นางสาวนลินพร  สมสมัย 

ม.๖/๑๑ นายศราวุธ คารมหวาน -  

ม.๖/๑๒ นางสาวอัญชิสา เหมทานนท นายศักรินทร  ศรีตระกูล 

หนาท่ี   ๑. สำรวจรายชื่อนักเรียนท่ีจะเขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

๒. ครูท่ีปรึกษา เช็คชื่อเพ่ือลงทะเบียนนักเรียนท่ีมาตรวจ ATK 

๓. ครูท่ีปรึกษา เช็คชื่อเพ่ือลงทะเบียนนักเรียนท่ีจะเขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศบริเวณหนาเวทีใตโดม 

๔. คณะกรรมการฝายปจฉิมนิเทศ     

นางสาวจรรยา   ศรีแจม  ประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล  รับสง  รองประธานกรรมการ 

นางสาวธนาภา แซเลา  กรรมการ  นายสาธิต แกวศรีทัศน กรรมการ  

นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ  นายอภิวัฒน บุญออน  กรรมการ 

นางสาวกมลรัตน ตระกูลสถิตยม่ัน กรรมการ  นายนพดล  คำพร   กรรมการ 

นางสาวพรวลี   สุขสอาด  กรรมการ  นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐศิริ กรรมการ 

นายศักรินทร  ศรีตระกูล  กรรมการ  นางสาวศศิธร  เมืองมูล  กรรมการ 

นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร กรรมการ  นางสาววิมล อภิเมธีกุล  กรรมการ 

นางอาภาภรณ   อริวัน  กรรมการ  ครูท่ีปรึกษา ม.๓ และม.๖ ทุกทาน กรรมการ  

   นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ กรรมการและเลขานุการ   

 นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี  ๑. วางแผน ประสานงาน ดำเนินงาน ใหพิธีปจฉิมนิเทศ เปนไปดวยความเรียบรอย 

         ๒. ประสานงานกับคณะครู  บุคลากร และผูท่ีเก่ียวของ 

         ๓. จัดหาและเตรียมตัวแทนครูและนักเรียนกลาวความรูสึก 

          ๔. จัดหาเตรียมอุปกรณท่ีใชดำเนินกิจกรรม 



 ๖.จัดทำวีดิทัศนประมวลภาพการทำกิจกรรมของนักเรียน ม.๓ และ ม.๖  

๕. คณะกรรมการฝายพิธีการ และพิธีกร 

นายปวิช   เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 

นางสาวลาวัลย  คงแกว  รองประธานกรรมการ  

นายชัยวัฒน ผองสังข  กรรมการ  นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการ 

นายนักขตฤกษ ภูระหงษ กรรมการ  นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ กรรมการ 

นายชนินทร  บัวแจง  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ๑. ดำเนินรายการใหเปนไปตามข้ันตอน โดยประสานงานกับทุกฝาย 

          ๒. จัดเตรียมคำกลาวรายงานและคำกลาวใหโอวาท มอบใหประธานในพิธี ฯ  

          ๓. เชิญชวนคณะครูใหไปรวมพิธี 

 ๔. จัดเตรียมเพลงท่ีจะใชในพิธี 

๖. คณะกรรมการฝายการแสดง 

นางสาวชลิตา  บุญรักษา ประธานกรรมการ 

นางนวรัตน นาคะเสนียกุล กรรมการ  นางสาวสุธิดา ดานซาย  กรรมการ  

นางสาวเมทิตา  ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ   

หนาท่ี   จัดการแสดงชุดรำอวยพร เพ่ือเปนสิริมงคล และแสดงความยินดี แกนักเรียนท่ีจบการศึกษา  

๗. คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา 

   นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท  ประธานกรรมการ 

นายจักรกฤษณ  ชัยปราโมทย รองประธานกรรมการ 

นายปวิตร สมนึก  กรรมการ  นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ 

นายสิทธิชัย มาโนชญกุล กรรมการ  นายวัชระ เตงเจริญสุข      กรรมการ  

   นายสุริยา    ทรัพยเฮง กรรมการและเลขานุการ    

   นายภาคภูมิ        แกวเย็น        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   นายกำพล  จางจะ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี ๑. จัดเครื่องเสียง ระบบไฟใหสมบูรณ พรอมสำหรับการใชงาน ณ ลานใตโดม โรงเรียนวชริธรรมสาธิต 

๒. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในพิธีการ 

๓. จัดทำวีดิทัศนประมวลภาพการทำกิจกรรมของนักเรียนชั้นม.๓ และม.๖ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๔. ดำเนินการถายทอดสดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

๕. จัดถายทอดสดเพ่ือเผยแพรใหนักเรียนกลุม Online และผูสนใจไดรับชม 

 ๕. จัดทำปายกิจกรรมตัวอักษรขอความ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘. คณะกรรมการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม 

นายปวิช   เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล  รับสง  กรรมการ  นางสาวธนาภา แซเลา  กรรมการ 

นายสาธิต แกวศรีทัศน กรรมการ  นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ 

นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ  นายอภิวัฒน บุญออน  กรรมการ 

นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ กรรมการ  นางสาวกมลรัตน ตระกูลสถิตยม่ัน กรรมการ 

นายนพดล  คำพร   กรรมการ  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ 

คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ  นักพัฒนาทุกคน     กรรมการ  

   นายจักรกฤษณ  แกวลำหัด กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ๑. จัดสถานท่ีใหสะอาด เปนระเบียบ และตกแตงดอกไม ประดิษฐผาเวทีใหสวยงาม ณ ลานใตโดม 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

        ๒. จัดท่ีนั่งสำหรับคณะครู และนักเรียน ผูเขารวมงาน 

          ๓. จัดโตะหมูบูชา 

๔. จัดเตรียมคณะกรรมการนักเรียน เพ่ือจัดซุมและจัดพิธีการ  

๙. คณะกรรมการฝายสวัสดิการ  

นายปวิช   เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 

นายจักรกฤษณ  แกวลำหัด รองประธานกรรมการ 

   นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์ กรรมการ 

   นักพัฒนา      กรรมการ 

พิธปีจฉิมนิเทศนกัเรียน   

“ปลูกรักสถาบัน ผูกพันตลอดกาล”  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖   

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ 

 โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

 

                                        

                                 

 

พิธปีจฉิมนิเทศนกัเรียน   

“ปลกูรักสถาบัน ผูกพันตลอดกาล”  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ 

 โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

 

                                        

                                 

 



   นายนิธิภัทร  สรอยเชื้อดี กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. รับรองอาหาร และอาหารวาง แกประธาน คณะผูบริหาร และแขกผูมีเกียรติท่ีเขารวมงาน 

 ๒. บริการเครื่องดื่มใหผูบริหารและคณะครูท่ีมารวมงาน 

๑๐. ฝายพยาบาล 

นายปวิช   เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ  

นายจักรกฤษณ  แกวลำหัด รองประธานกรรมการ 

นางสาวพรวล ี  สุขสอาด  กรรมการ 

นางสาวจุฑารัตน  เกาะหวาย กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี กำหนดมาตรการในการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๑๑. ฝายรักษาความปลอดภัย 

นายสัณห  พินิจมณีรัตน  ประธานกรรมการ 

นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  รองประธานกรรมการ 

นางสาวธนาภา แซเลา  กรรมการ  นายทศพร โอภาโส  กรรมการ 

นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมการ  นางสาวนฤมล รับสง  กรรมการ  

นายชวนัส  แกวพรม กรรมการและเลขานุการ 

นายชษิณุ  หนูแดง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี  วางแผน ดำเนินการ ดูแลรักษาความปลอดภัย เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย อำนวยความสะดวกในการ

จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

๑๒. คณะกรรมการดูแลการตรวจ ATK 

นางสาวจรรยา   ศรีแจม  ประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล  รับสง  รองประธานกรรมการ 

นางสาวธนาภา แซเลา  กรรมการ นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ  

นางอรอนงค ชาญรอบ กรรมการ  นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ 

นางสาวอุษณีษ ออนแท   กรรมการ นางสาวปทมา รัตนจำนงค กรรมการ 

นายชวนัส   แกวพรม กรรมการ นางชิษณุ    หนูแดง  กรรมการ 

นางสาวจิราพร เวียงชนก กรรมการ นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ กรรมการ  

นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ วาท่ี ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการ   

ครูท่ีปรึกษา ม.๓ และม.๖ ทุกทาน กรรมการ 

   นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ กรรมการและเลขานุการ   

 นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



หนาท่ี  ๑. กำกับและประสานงานการลงทะเบียนจุดคัดกรองนักเรียน 

๒. ควบคุม ดูแลและจัดระเบียบนักเรียนท่ีเขารับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

๓. กำกับและรายงานผลการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหกับนักเรียน ณ จุดรายงานผล 

๑๓. คณะกรรมการฝายประเมินผล  

นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  ประธานกรรมการ 

นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ รองประธานกรรมการ 

นางสาวพรวลี   สุขสอาด  กรรมการ  นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐศิริ กรรมการ 

นายศักรินทร  ศรีตระกูล  กรรมการ  นางสาวศศิธร  เมืองมูล  กรรมการ 

นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร กรรมการ    

   นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ กรรมการและเลขานุการ   

หนาท่ี   ทำการประเมินผล สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการดำเนินการ 

  ท้ังนี้ตั้งแต   วันท่ี  ๘  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

สั่ง ณ วันท่ี  ๘  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

                     
 

( นายสันติพงษ ชินประดิษฐ ) 

ผูอำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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