
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่    ๔๙  / ๒๕๖๖ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความประพฤติดี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

…………………………………………………………………………..……. 
ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความประพฤติดี 

ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที ่๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖  ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพ่ือให้พิธีมอบประกาศนียบัตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

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

หน้าที่   ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ 
   นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 
นางสาวจิรา จั่นเล็ก  กรรมการ  นางสาวมณทิพย์ เจริญรอด กรรมการ 
นางสาววราลี สินธวุา  กรรมการ  นายทินกร พานจันทร์  กรรมการ 
นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์  กรรมการ  นางสาวรัตยา ร่างกายด  กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ ์ กรรมการ  นางสาวชลิตา บุญรักษา  กรรมการ 
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการ  นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์ กรรมการ 
นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี  กรรมการ  ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการ 
 
 
 
 



 
 
นายศราวุธ คารมหวาน   กรรมการ นางสาววทันยา ใจนันตา  กรรมการ 
นางสาวจินต์จุฑา เกสร   กรรมการ นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ เบอร์ดี   กรรมการ นางสาวสุภิดา โลเกษ  กรรมการ 
นางสาวอาทิตยาภรณ์ บทนอก  กรรมการ นางสาวสมฤดี จันทะคร  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามชัย  กรรมการ นางสาวจีญาพัชญ์  แก้มทอง กรรมการ 
นางสาวขวัญวิจิตรดา ขันทะวงศ์วัฒนา กรรมการ นางสาวศศิตา            อยู่ยนื กรรมการ 
นางสาวเกศินี           จันทรค์รบ  กรรมการ นายพุทธิพงศ์         ฉันทศิริเวทย์ กรรมการ 
นายสราวุธ          รัตนนท์  กรรมการ          ครูที่ปรึกษา ม.๓ และ ม.๖ทุกท่าน กรรมการ 
   นางสาวศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา กรรมการและเลขานุการ  
   นางสาวนงคราญ   คำลัยวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายธีระพงษ์  มวานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่  ๑. วางแผน และประสานงานให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์  
๒.  เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความประพฤติดี  
     ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร  
นางสาวจรรยา   ศรีแจม  ประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง  รองประธานกรรมการ 

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ม.๓/๑ นางสาวรัตยา ร่างกายดี -  

ม.๓/๒ นางสาวพิทธิดา ปราโมทย ์ -  

ม.๓/๓ นายสุริยา ทรัพย์เฮง นางอรอนงค์   ชาญรอบ 

ม.๓/๔ นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ -  

ม.๓/๕ นางสาวขวัญวิจิตรดา ขันทะวงศ์วัฒนา -  

ม.๓/๖ นางสาวกุลยา บูรพางกูร นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล 

ม.๓/๗ นางสาวอโนชา   โปซิว นางสาวปราณีย์ บัวแก้ว 

ม.๓/๘ ว่าที่ ร.ต. หญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์ นางสาวศรัณยา อร่ามศิริรุจิเวทย์ 

ม.๓/๙ นางสาวปาริฉัตร อะโรคา นายปฏิภาณ โศรกศรี 

ม.๓/๑๐ นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล นางสาวสุภิดา โลเกษ 



ม.๓/๑๑ นางสาวสีวล ี ยืนยาว นายทศพร โอภาโส 

ม.๓/๑๒ นายภาคภูมิ แก้วเย็น -  

ม.๓/๑๓ นางสาวพัชราวัลย์ บุตรพรม นายสราวุธ รัตนนท์ 

ม.๓/๑๔ นางสาวพรวลี   สุขสอาด นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐศิริ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ม.๖/๑ นายธีระพงษ์                 มวานนท ์ นางสาวศศิธร                  เมืองมูล 
ม.๖/๒ นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร นางสาวมณีรัตน์             เชื้อเวียง 
ม.๖/๓ นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด                               -  
ม.๖/๔ นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี นายศราวุธ คารมหวาน 
ม.๖/๕ นางสาวลาวัลย ์ คงแก้ว นางนลินพร สมสมัย 
ม.๖/๖ นางสาวจันทร์จิรา  สุขสิงห์ นายทินกร พานจันทร์ 
ม.๖/๗ นางสาวอัญชนา แซ่จิว -  
ม.๖/๘ นางพัชนีย์ คงเกิด                               -  
ม.๖/๙ นายเจ๊ะกามา  สือน ิ นางสาวสุมินญา นอลา 

ม.๖/๑๐ นายศักรินทร์ ศรีตระกูล นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ 
ม.๖/๑๑ นางสาวศศิตา อยู่ยืน นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล 
ม.๖/๑๒ นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ นางสาวณัฐชยา                ทองแดง 
ม.๖/๑๓ นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา -  

 

นางสาวศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา กรรมการและเลขานุการ  
   นางสาวนงคราญ   คำลัยวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่  ๑. รับลงทะเบียนนักเรียนที่จะเข้ารับประกาศนียบัตรและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความประพฤติดี               

ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
๒. ประสานงานและแจ้งรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนเข้ารับประกาศนียบัตร ให้ฝ่ายจัดประกาศนียบัตร และ
ฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทราบภายในเวลาที่กำหนด  

 ๓. อ่านรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับประกาศนียบัตร 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประกาศนียบัตรและมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ฯ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 

นางสาวจิรา   จั่นเล็ก  กรรมการ นางสาวมณทิพย์ เจริญรอด กรรมการ 
นางสาววราลี   สินธุวา  กรรมการ นางสาววทันยา ใจนันตา  กรรมการ 
 
 



 
 
นางสาวจินต์จุฑา  เกสร  กรรมการ นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ  เบอร์ดี  กรรมการ นางสาวสุภิดา โลเกษ  กรรมการ 
นางสาวอาทิตยาภรณ์  บทนอก  กรรมการ นางสาวสมฤดี จันทะคร  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามชัย กรรมการ นางสาวจีญาพัชญ์  แก้มทอง กรรมการ 
นางสาวขวัญวิจิตรดา ขันทะวงศ์วัฒนา กรรมการ นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ ์ กรรมการ 
นางสาวศยามล  ดีวิลัย  กรรมการ นางสาวเกศินี           จันทรค์รบ กรรมการ  
นายพุทธิพงศ์          ฉันทศิริเวทย์ กรรมการ         ครูที่ปรึกษา ม.๓ และ ม.๖ ทุกท่าน กรรมการ 
   นางสาวศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา กรรมการและเลขานุการ  
   นางสาวนงคราญ   คำลัยวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายธีระพงษ์  มวานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. วางแผน ประสานงาน ดำเนินงาน ให้พิธีพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มี

ความประพฤติดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. จัดทำประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
๓. เตรียมการดำเนินการในพิธี และประสานฝ่ายลงทะเบียนจัดรายชื่อนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตร 

  ๔. จัดเตรียมผู้ส่งประกาศนียบัตร 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร 
นายปวิช   เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
นางสาวลาวัลย ์  คงแก้ว  รองประธานกรรมการ  

นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการ  นายชนินทร์ บัวแจ้ง  กรรมการ  
นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ  นางสาวสุธิตา  ศรียางนอก กรรมการ 
นางสาวปารณีย์   บัวแก้ว  กรรมการ 

นายศุภชัย  นัคราจารย์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ดำเนินรายการให้เป็นไปตามข้ันตอน โดยประสานงานกับทุกฝ่าย 
         ๒. จัดเตรียมคำกล่าวรายงานและคำกล่าวให้โอวาท มอบให้ประธานในพิธี ฯ  
          ๓. ประสานงานตัวแทนครูที่ปรึกษาห้องละ ๑ คนอ่านรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับประกาศนียบัตร 
 ๔. จัดเตรียมแถวนำขบวนนักเรียนรับประกาศนียบัตรขึ้นหอประชุม 

๕. ฝึกซ้อมและบรรเลงเพลงในพิธี 
          ๖. เชิญชวนคณะครูให้ไปร่วมพิธี 
 
 



 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและดำเนินการจัดนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตร ฯ 
นางสาวรัตยา ร่างกายดี ประธานกรรมการ 
นางสาวชื่นกมล คงหอม  รองประธานกรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  รองประธานกรรมการ 

 นางสาวอัญชนา แซ่จิว  กรรมการ นางสาวณัฐวดี โพธิจักร  กรรมการ 
 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ กรรมการ นางสาววทันยา ใจนันตา  กรรมการ 
 นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมการ นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ
 นางสาวมณีรัตน์ เชื้อเวียง  กรรมการ นายธฤต  สุรทร  กรรมการ 
 นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
 นางสาวนฤมล     รับส่ง กรรมการ นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ  

นางสาวเกศินี           จันทรค์รบ กรรมการ นางสาวจินต์จุฑา       เกสร กรรมการ 
 ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย กรรมการ นางสาวจีญาพัชญ์  แก้มทอง กรรมการ 
 นางสาวกิตติมา         ธรรมวสิุทธิ์ กรรมการ นายพุทธิพงศ์         ฉันทศิริเวทย์ กรรมการ 
 นางสาวอาทิตยาภรณ์  บทนอก กรรมการ นายนพดล  คำพร  กรรมการ 

สภานักเรียน ปีการศึกษา 2565   ครูที่ปรึกษา ม.๓, ม. ๖  ทุกท่าน   กรรมการ  
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการและเลขานุการ 
นายธีระพงษ์ มวานนท ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวปรัชญา การรักษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. นัดหมายนักเรียนซ้อมใหญ่ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  เวลา ๗.๓๐ – ๑๑.๕๐ น. และ 
    รับจริง เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 ๒. ครูที่ปรึกษารับเอกสารใบรายชื่อนักเรียนและลงทะเบียนนักเรียนที่จะเข้ารับประกาศนียบัตร ฯ 
 ๓. ตรวจดูความเรียบร้อยการแต่งกาย 
 ๔. ฝึกซ้อมการเข้ารับประกาศนียบัตรและจัดนักเรียนเข้าท่ีนั่งตามลำดับในการแจกประกาศนียบัตร 
 ๕. ดำเนินการจัดนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตรด้วยความเรียบร้อย 

๖. ประสานงานกับนักเรียนในเรื่องอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

๗. คณะกรรมการฝ่ายบรรเลงวงโยธวาทิต 
นางสาวชลิตา  บุญรักษา ประธานกรรมการ 

   นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  รองประธานกรรมการ 

นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นางสาวเมทิตา  ชัยมา   กรรมการ  
นายรุ่งรดิศ  จันทร์จำปา กรรมการและเลขานุการ   



หน้าที ่  ๑. คัดเลือกนักเรียนและฝึกซ้อมวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์และเพลงมาร์ชโรงเรียน 
 ๒. ดำเนินกิจกรรมในช่วงซ้อมใหญใ่นวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  เวลา ๗.๓๐ – ๑๑.๕๐ น. และ 

    รับจริง เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๘. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ รองประธานกรรมการ 
นายปวิตร สมนึก  กรรมการ นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์  กรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ นายวัชระ เต๋งเจริญสุข       กรรมการ 
นายกำพล จางจะ  กรรมการ       นักเรียนจิตอาสาที่สนใจถ่ายภาพ  กรรมการ 
   นายสุริยา    ทรัพย์เฮง กรรมการและเลขานุการ  

นายภาคภูมิ        แก้วเย็น        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

หน้าที ่ ๑. จัดเครื่องเสียงระบบไฟให้สมบูรณ์พร้อมสำหรับการใช้งาน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวชิรธรรม
สาธิตและหอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
๒. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในพิธีการ 
๓. จัดทำวีดิทัศน์ประมวลภาพการทำกิจกรรมของนักเรียนชั้นม.๓ และม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๔. ดำเนินการถ่ายทอดสดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนและพิธีเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความประพฤติดี 
๕. จัดทำป้ายกิจกรรมตัวอักษรข้อความ 
 
 
 
 
 

 
 

๙.  คณะกรรมการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
นายปวิช   เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ  แกวลำหัด รองประธานกรรมการ 

นางสาวณิชชา   บุตรสีมาตร กรรมการ นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร์ มุ่งเงิน  กรรมการ นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร กรรมการ 

นักพัฒนา   กรรมการ    
 นายจิรัฏฐ์   จิระเดชประไพ กรรมการและเลขานุการ 

นายเจ๊ะกามา  สือน ิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนและเชิดชูเกียรตินกัเรียนที่มีความประพฤติดี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
                                      ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๔๙ 
                          ๓๐   มีนำคม   ๒๕๕๐ 
 



 
 

หน้าที ่ ๑. จัดสถานทีใ่ห้สะอาด เป็นระเบียบ และตกแต่งดอกไม้ ประดิษฐ์ผ้าเวทีให้สวยงาม ณ หอประชุม 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

        ๒. จัดที่นั่งสำหรับคณะครู และนักเรียน ผู้เข้าร่วมงาน 
          ๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา 

๔. จัดเตรียมซุ้มและสถานที่ถ่ายภาพ  

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
นายปวิช   เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ  แกวลำหัด รองประธานกรรมการ 

นางสาวกชพรรณ เอี่ยมอุ้ย กรรมการ นางสาวอรระยา ณรงค์ชัย กรรมการ 
นางสาวปาริฉัตร  อะโรคา  กรรมการ นักพัฒนา         กรรมการ 
   นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ บริการอาหารว่างแก่คณะครูและนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรม 

๑๑. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล   รับส่ง  รองประธานกรรมการ 

นายสุชาติ   รัตนเมธากูร กรรมการ  นางสาวสีวลี  ยืนยาว  กรรมการ 
นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ  นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ  
นายปฏิภาณ  โศรกศรี  กรรมการ  นายทศพร โอภาโส  กรรมการ 

นายชวนัส แก้วพรม กรรมการและเลขานุการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ วางแผน ดำเนินการ ดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  ประธานกรรมการ 
นายธีระพงษ์  มวานนท์ รองประธานกรรมการ 

นางสาวพรวลี   สุขสอาด  กรรมการ  นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐศิริ กรรมการ 
นายศักรินทร์  ศรีตระกูล  กรรมการ  นางสาวศศิธร  เมืองมูล  กรรมการ 
 
 



 
   นางสาวศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา กรรมการและเลขานุการ  
   นางสาวนงคราญ   คำลัยวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่  ทำการประเมินผล สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการดำเนินการ 

  ทั้งนี้ตั้งแต่   วันที่  ๑๔  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

สั่ง ณ วันที่  ๑๔  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 

 
  

 ( นายสันติพงษ์ ชินประดิษฐ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความประพฤติดี 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที ่๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
************************************************************************************************** 
ช่วงเช้าฝึกซ้อม 
 ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. - นักเรียน ม.๓, ม.๖ รายงานตัวและเตรียมความพร้อมที่ลานเอนกประสงค์  
 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - นักเรียน ม.๓, ม.๖ เดินขบวนขึ้นนั่งประจำที่บนหอประชุม 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. - พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ 
 ๑๑.๐๐ – ๑๑.๕๐ น. - ครูที่ปรึกษานัดหมายการเข้ารับประกาศนียบัตรในช่วงบ่าย 
 ๑๑.๕๐ – ๑๒.๓๐ น. - พักรับประทานอาหาร 
ช่วงบ่ายกำหนดการขึ้นรับจริง 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. - นักเรียน ม.๓, ม.๖ รายงานตัวและเตรียมความพร้อมที่ลานเอนกประสงค์  
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. - นักเรียน ม.๓, ม.๖ เดินขบวนขึ้นนั่งประจำที่บนหอประชุม 
๑๔.๑๐ – ๑๔.๓๐ น. - ประธานเดินทางมาถึง วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 

- พิธีกรเชิญ ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   - พิธีกรเชิญ ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขึ้นบนเวทีเพ่ือรับรายงาน 
   - ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กล่าวรายงาน 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - พิธีมอบประกาศนียบัตร 
   - ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี 
   - ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มอบเกียรติบัตรนักเรียนมีความประพฤติดี 
   - ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มอบประกาศนียบัตรประจำปี 

  การศึกษา ๒๕๖๕ 
   - ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้โอวาท 
   - ตัวแทนนักเรียน ม.๓, ม.๖ กล่าวขอบคุณสถาบัน 
๑๖.๐๐ น.  - พิธีปิด 
   - นักเรียนทุกคนร่วมร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน บรรเลงโดยวงโยธวาทิต 
๑๖.๓๐ น.  - นักเรียน ม.๓, ม.๖ ถ่ายภาพร่วมกัน     

--หมายเหต-ุ-  
- ครูแต่งกายด้วยชุดสุภาพสวมสูทโรงเรียนสีดำ 
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 


