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ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
        ที่ ๖ / ๒๕๖๖  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๖ 

 ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ก าหนดจัดกิจกรรมวันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ 
๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ลานอเนกประสงค์ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๕.๑๐ น. มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว อันเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและรักษาประเพณีอันดีงาม เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
จุดประสงค์ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗  
มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ   
นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล กรรมการ 
นางสาวพนิดา   ยอดรัก   กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์  กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ แก้วล าหัด  กรรมการ 
นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวนฤมล รับส่ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ให้ค าแนะน าดูแล ประสานงาน อ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
   นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นางสาวอริสา แช่มชื่น  กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ  นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ  นายธีระพงษ์ มวานนท ์ กรรมการ 
นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ  นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ  
นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  กรรมการ  นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ  
นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ  นางปัทมา รัตนจ านง กรรมการ  
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ  นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ  
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นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ  นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ  
นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการ  นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ กรรมการ  
นายนพดล ค าพร  กรรมการ  นางสาวจิราพร เวียงชนก  กรรมการ 
นายทศพร โอภาโส  กรรมการ  นางสาวสีวลี ยืนยาว  กรรมการ 
นางสาวโสภา สุขนิคม  กรรมการ  นายปฏิภาณ      โศรกศร ี กรรมการ 
   นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวศยามล ดีวิลัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ด าเนินการจัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ของนักเรียนให้ส าเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร และพิธีกร 
นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  ประธานกรรมการ 

นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ  นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ 
นายนพดล ค าพร  กรรมการ  นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ 
   นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  ควบคุมการจัดกิจกรรมแสดงบนเวที และเป็นพิธีการตลอดกิจกรรม 

๒.  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
๓.  ประสานงานการแสดงบนเวที 

๔. คณะกรรมกำรควบคุม ดูแลนักเรียนในช่วงกำรด ำเนินกิจกรรม 
นางอรอนงค์ ชาญรอบ ประธานกรรมการ 

   หัวหน้าระดับ   กรรมการ   
   ครูที่ปรึกษาทุกท่าน  กรรมการ  

นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. จัดนักเรียนตามระดับชั้น 

๒. คอยดูแลนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินการกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำรำงวัล อำหำร และเครื่องดื่ม 
นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล กรรมการ 
นางสาวพนิดา   ยอดรัก   กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์  กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ แก้วล าหัด  กรรมการ 
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นางสาวพิทธิดา ปราโมทย ์ กรรมการ  นางธัญญา สติภา  กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ์ กรรมการ  นางสาวรัตนา ร่างกายด ี กรรมการ 
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข ์ กรรมการ  นางสาวชลิตา บุญรักษา กรรมการ 
นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี กรรมการ  นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์ กรรมการ 
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 

นางสาวนฤมล รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ 
นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวศยามล ดีวิลัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ จัดหารางวัลแจกนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
   นางสาวพนิดา  ยอดรัก  ประธานกรรมการ 

นางสิริกาญจน์ ธีระมงคล กรรมการ 
นางสาวศยามล ดีวิลัย  กรรมการ 
นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. ติดต่อประสาน เพ่ือเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 ๒. ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ตกแต่งเวที และตัวอักษร 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 

      นักพัฒนาทุกคน   กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ แก้วล าหัด กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. จัดสถานทีแ่ละตกแต่งเวทีอเนกประสงค์ให้สวยงาม 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
  นายสุริยา ทรัพย์เฮง ประธานกรรมการ 

นายปวิตร สมนึก   กรรมการ   นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายวัชระ  เตง๋เจริญสุข  กรรมการ   นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ กรรมการ 

นายก าพล จางจะ   กรรมการและเลขานุการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่  ๑. บันทึกภาพกิจกรรม 
           ๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 

๓. เผยแพร่ภาพกิจกรรมในเว็บไซต์โรงเรียนและประมวลภาพเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน 
๔. จัดท าขอ้ความแสดงบนจอ LED บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ ดังนี้ 
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๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
นางปัทมา รัตนจ านงค์ ประธานกรรมการ 
นางสาวศยามล ดีวิลัย  กรรมการ    
นางสาวโสภา สุขนิคม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
                            

 
 

สั่ง   ณ   วันที่    ๙    เดือน    มกราคม    พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 

  ( นายสันติพงศ์   ชินประดิษฐ ) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๖ 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  มกราคม ๒๕๖๖   

ณ ลำนอเนกประสงค์ โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 



~ ๕ ~ 
 

 
 
 

กิจกรรมวันปใีหม่ และวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2566 
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกรำคม 2566   

ณ ลำนอเนกประสงค์ โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
************************************************************** 

เวลำ   07.30   น. -   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าแถวบริเวณลานอเนกประสงค์  
   -   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าแถวบนห้องโฮมรูม 
เวลำ   07.45   น. -   นักเรียนท าพิธีเคารพธงชาต ิ
   -   ครูที่ปรึกษาทุกระดับด าเนินการแจกคูปองเพ่ือรับไอศกรีมให้แก่นักเรียน 
เวลำ  08.00  น. -   ผู้อ านวยการโรงเรียนอ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติ กล่าวค าขวัญ ประจ าปี 2566 และให้โอวาท 

     แก่นักเรียน 
เวลำ  08.10  น. -   กิจกรรมมอบของขวัญให้แก่นักเรียน โดยผู้อ านวยการโรงเรียนจับฉลากมอบรางวัลใหญ่  
       ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 รางวัล 
เวลำ  08.30  น. -   นักเรียนเริ่มเข้าเรียนคาบเรียนที่ 1 - 4 (ใช้ตารางเรียนคาบเรียนละ 40 นาที) 
เวลำ  10.30  น. -   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พักรับประทานอาหารกลางวัน และรับไอศกรีม 

    บริเวณใต้โดม โดยมีครูประจ าระดับชั้นเป็นผู้ดูแล 
เวลำ   11.10   น. -    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าแถวรวมกันบริเวณลานอเนกประสงค ์
   -    นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย พักรับประทานอาหารกลางวนั และรับไอศกรีม 

     บริเวณใตโ้ดม โดยมีครูประจ าระดับชั้นเปน็ผู้ดูแล 
-    การแสดง Cover Dance 2 ชุด เปิดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ  

เวลำ   11.45   น. -   นักเรียนทุกระดับชั้นตอนปลาย เข้าแถวรวมกันบริเวณลานอเนกประสงค์  
   -    การแสดง Cover Dance 2 ชุด เปิดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
เวลำ   12.00   น. -   ประธานในพิธีกล่าวอวยพร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2566 พร้อมจับฉลากมอบ 

    รางวัลใหญ่ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 รางวัล 
   -   กิจกรรมจับฉลากของขวัญ 
เวลำ   13.00   น. -   การแสดงดนตรจีากศิลปิน เปียโนและเพลง จากช่องยูทูป Piano&Pleng และการแสดง 
                  ดนตรจีากนักเรียนโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 
เวลำ   15.10   น. -   จบกิจกรรม นักเรียนเดินทางกลับบ้าน 

 
 

 
* หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


