
 
 

 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที ่ ๐๑๒ / ๒๕๖๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปีใหม่ครู ประจำปี ๒๕๖๖ 
******************************** 

 ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กำหนดให้มีกิจกรรมงานปีใหม่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ อย่างดีมา
ตลอด  จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปีใหม่ครู ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้  

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 
นายสันติพงศ์               ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ        
นายปวิช  เรืองวรัชกุล กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก  กรรมการ 
นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม  กรรมการ      
นางสาวอัญชิสา             เหมทานนท์    กรรมการ                         
นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ อำนวยการ ให้คำแนะนำ ปรึกษา เพ่ือให้กิจกรรมดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
นางปานทิพย์ สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง รองประธานกรรมการ    

นางสาวจีระภา ชินภักด ี กรรมการ  นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา กรรมการ 
นางสาวอัญชนา แซ่จิว  กรรมการ  นางพัชนีย์ คงเกิด  กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ  นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ
นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย  กรรมการ  นายเจ๊ะกามา สือน ิ  กรรมการ
นางสาวสุลาวัลย ์บุริจันทร์ กรรมการ  นางสาวพรชิตา คารมหวาน กรรมการ 

นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่   ดำเนินการประสานงานจัดกิจกรรมปีใหม่ครู ประจำปี ๒๕๖๖ ตามกำหนดการให้สำเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ ควบคุม ดูแล ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 



 
 

๓. คณะกรรมการลงทะเบียนและมอบของท่ีระลึก 
นางสาวจีระภา ชินภักด ี ประธาน กรรมการ 

นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา กรรมการ  นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ 
นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย  กรรมการ  นายเจ๊ะกามา สือน ิ  กรรมการ 
นางสาวสุลาวัลย ์บุริจันทร์ กรรมการ   
   นางสาวอัญชนา แซ่จิว  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ รับลงทะเบียนครูและผู้เข้าร่วมงาน พร้อมแจกของที่ระลึก 

๔. คณะกรรมการจัดเตรียมของขวัญ (จับฉลากของขวัญ) 
 นางปานทิพย์ สุขเกษม   ประธานกรรมการ 

นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง รองประธานกรรมการ    
นางสาวจีระภา ชินภักด ี กรรมการ  นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา กรรมการ 
นางสาวอัญชนา แซ่จิว  กรรมการ  นางพัชนีย์ คงเกิด  กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ  นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย  กรรมการ 
นายเจ๊ะกามา สือน ิ  กรรมการ  นางสาวสุลาวัลย ์บุริจันทร์ กรรมการ
นางสาวพรชิตา คารมหวาน กรรมการ 

นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ประสานงาน จัดเตรียมของขวัญ พร้อมติดหมายเลขเพื่อใช้ในการจับฉลาก 
๒. จัดทำรายชื่อจับฉลากของขวัญ 

 ๓. ดูแลการจับฉลากของขวัญให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๔. จัดซื้อของขวัญจับฉลาก 
 
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
   นายปวิช  เรืองวรัชกุล  ประธานกรรมการ 

นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด รองประธานกรรมการ 
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ   
นางพัชนีย์ คงเกิด  กรรมการ 
นักพัฒนา   กรรมการ 

   นางสาวณิชา  บุตรศรีมาตร กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งสถานที่ ทำซุ้มสำหรับถ่ายภาพที่ระลึก ที่หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

๒. จัดเตรียมสถานที่สำหรับเล่นเกมรำวงพาโชค 
  
 
 



 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และนันทนาการ 
   นางสาวลาวัลย ์ คงแก้ว  ประธานกรรมการ 
นางสาวเมทิตา ชัยมา   กรรมการ   นายชนินทร์  บัวแจ้ง   กรรมการ 
นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ  นางสาวสุธิตา  ศรียางนอก กรรมการ 
นางสาวปารณีย์   บัวแก้ว  กรรมการ 

นายศุภชัย นัคราจารย์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ดำเนินกิจกรรมปีใหม่ครู จับฉลาก และกิจกรรมนันทนาการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๗. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
นายสุริยา      ทรัพย์เฮง          ประธานกรรมการ 

นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ  นายปวิตร สมนึก  กรรมการ 
นายภาคภูมิ    แก้วเย็น          กรรมการ  นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล        กรรมการ 
นายวัชระ เต๋งเจริญสุข กรรมการ    

 นายกำพล      จางจะ         กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมติดตั้งเครื่องเสียงให้พร้อมใช้งาน      
 ๒. บันทึกภาพนิ่ง กิจกรรม และถ่ายวิดีโอตลอดกิจกรรม     
 ๓. จัดทำป้ายแบคดรอปกิจกรรมปีใหม่ครสูำหรับถ่ายภาพ  
 ๔. จัดอุปกรณ์ แสงสีเสียง ให้พร้อมกับการใช้งาน  
 

กิจกรรมปีใหม่ครู ๒๕๖๖ 
วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ 

   
๘. คณะกรรมการฝ่ายดนตรีและการแสดง 

นางสาวชลิตา บุญรักษา ประธานกรรมการ 
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล กรรมการ  นางสาวเมทิตา ชัยมา   กรรมการ 
นางสาวปารณีย์  บัวแก้ว  กรรมการ 
            นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย      กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมการแสดง 
 ๒. ประสานงานกับฝ่ายพิธีการและพิธีกร 
 ๓. ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 
 
 



 
 

๙. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
นางสาวพนิดา ยอดรัก  ประธาน กรรมการ 

นางทัศนีย์ วงค์เขียว กรรมการ นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์  กรรมการ 
นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ตั้งงบประมาณเบิกจ่ายเงินสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม  
 ๒. ประสานงานเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและจัดทำรายรับ – รายจ่าย  

๓. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล                                                                 
   นางสาวอโนชา โปซิว  ประธานกรรมการ      

นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดทำ QR Code แบบประเมินผลความพึงพอใจและจัดเก็บข้อมูล   

๒. สรุปผลการประเมินและสรุปรายงานเสนอฝ่ายบริหาร 
ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

บังเกิดผลดีกับทางราชการ 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่  วันที่  ๑๒ เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
         สั่ง ณ วันที่  ๑๒ เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 
        (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กำหนดการจัดกจิกรรมปีใหม่ครู ประจำปี ๒๕๖๖ 
วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ 

๑๖.๓๐ น.  ลงทะเบียน มอบของที่ระลึก 
๑๗.๓๐ น.  - ประธานในพิธี (คุณสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์) กล่าวเปิดกิจกรรมปีใหมค่รู  

  และอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ 
   - ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวอวยพรปีใหม่ครู ประจำปี ๒๕๖๖ 
๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป - ร่วมรับประทานอาหาร 

- การแสดงของครูบรรจุใหม่/ครูย้าย ชุดที่ ๑ 
- จับฉลากของขวัญ รอบที่ ๑ 

  - เกมรำวงพาโชค/ร้องเพลง 
  - การแสดงของครูบรรจุใหม่/ครูย้าย ชุดที่ ๒ 

- จับฉลากของขวัญ รอบที่ ๒  
   - เกมรำวงพาโชค/ร้องเพลง 

- จับฉลากของขวัญ รอบที่ ๓ 
- เกมรำวงพาโชค/ร้องเพลง 
- จับฉลากของขวัญ รอบที่ ๔   
- ร้องเพลง 

 
***หมายเหตุ ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  ๒. การแต่งกาย : ชุดสุภาพสวยงาม 


