
 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่   ๐๓๔ / ๒๕๕๔ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานวันมาฆบูชา 

**************************************** 
 ดวยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจัดกิจกรรมเน่ืองในวันมาฆบูชาประจําป   พ.ศ. ๒๕๕๔   กําหนดใหมี
พิธีเวียนเทียน  ณ  วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร   ในวันพฤหัสบดีที่   ๑๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๔   เวลา   
๑๔๓๐  น.  เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคโดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พุทธศักราช  ๒๕๔๗   มาตรา  ๒๗  
(๑)   จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดังตอไปน้ี 
 
๑.   คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
  นายพิชยนันท    สารพานิช  ประธานกรรมการ 
  นางนภัสสรณ  เกียรติอภิพงษ  กรรมการ 
  นายอดุลย  ศิริเวช   กรรมการ 
  นายคมศักด์ิ  หาญสิงห  กรรมการ 
  นายสมยศ  แมนสงวน  กรรมการ 
  นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย 
 
๒.   คณะกรรมการดําเนินการ 
   นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท ประธานกรรมการ 
นางณัฏฐธยา สน่ันไหว  กรรมการ นายณรงค หนูนาร ี  กรรมการ 
นางชนิสรางค ปรากฏช่ือ กรรมการ นางวราภรณ แกวเชาวรัมย กรรมการ 
นายนิพนธ พจนสุวรรณชัย กรรมการ นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ 
นางสาวจิรจิตร คําเสถียร กรรมการ นายเพิ่มศักด์ิ พูลสวัสด์ิ กรรมการ 
นายปุย  คงอุไร  กรรมการ นางนวรัตน นาคเสนีย กรรมการ 
   นางกาญจนา ศิริมหา  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวอัญชล ี เขมะประภา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
   นางลําพอง พูลเพิ่ม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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หนาท่ี ใหการคําปรึกษา   เพื่อใหการเวียนเทียนเปนไปดวยความเรียบรอย  ใหกําหนดข้ันตอน
หรือรายละเอียดตางๆ  ในการดําเนินการพรอมทั้งมอบหมายใหผูรับผิดชอบในสวนน้ันๆ  
ดําเนินงานไปจนเสร็จดวยความเรียบรอย 

 
๓.   คณะกรรมการฝายจัดขบวน – ควบคุมขบวน 
   นายอดุลย ศิริเวช  ประธานกรรมการ 
   นายพิราม ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ 
นางสาวภัทรนุช     คําดี  กรรมการ นางสาวศิราภร          นาบุญ  กรรมการ 
นายปรีชา     นภาวุฒิ กรรมการ นางสาววรัทยา          ธนพัฒนรุงโรจน กรรมการ 
นางปภาดา    พชรพงศสุข กรรมการ นางสาวภรณกมนส      ดวงสุวรรณ กรรมการ 
นายเสถียร    บุญมหาสิทธ์ิ กรรมการ นางสาวจุฑารัตน         สิทธิคําทับ กรรมการ 
นางลําพอง    พูลเพิ่ม กรรมการ นายสาธิต          แกวศรีทัศน กรรมการ 
นางนวรัตน    นาคเสนีย กรรมการ นายอุตสาห          สังขรัตน  กรรมการ 
นางสาวลักษณา    อังกาบส ี กรรมการ นางสาวฤทัยรัตน         ศรีพวงมาลัย กรรมการ 
นางสาวมีนา    โอษฐงาม กรรมการ นางสาวดวงพร           เช้ือมโนชาญ กรรมการ 
นางสาวเกวล ี    บุญบา กรรมการ นางสาวเสาวลักษณ      สันติธรรมเมธี    กรรมการ 
นางอุษณษ    อึ้งวิฑูรสถิตย กรรมการและเลขานุการ 
นายอภิวัฒน    บุญออน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หนาท่ี ๑.   ควบคุมนักเรียนไปทําพิธีเวียนเทียน   ณ   วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร   ในวันพฤหัสบดีที่    
         ๑๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๔  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 ๒.   จัดนักเรียนโดยแบงนักเรียนเปนสองกลุม 
  กลุมที ่  ๑    นักเรียนช้ัน   ม.๑/๒ , ๑/๓ , ๑/๔   ทําพิธีในพระอุโบสถ 
  กลุมที ่  ๒   นักเรียนช้ัน   ม.๑/๕ , ๑/๖ , ๑/๗ , ๑/๘ , ๑/๙ , ๑/๑๐ , ๑/๑๑ , ๑/๑๒    

      ทําพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 
 

๔.   คณะกรรมการฝายพิธีสงฆ 
   นางกาญจนา ศิริมหา  ประธานกรรมการ 
นางสาวดวงพร เช้ือมโนชาญ กรรมการ นางสาววันนภา    สายพิมพิน กรรมการ 
นางสุมิตรา สุวรรณธาดา กรรมการ นายมนตร ี    สุขสวัสด์ิ กรรมการ 
นายอนุชา คําแดง  กรรมการ นางสาวสุกัญญา    ชาซิโย กรรมการ 
นางประพิมพรรณ     อินทรศิริพงษ  กรรมการและเลขานุการ 
นางวราภรณ  สัตยมาภากร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นางสาวอัญชล ี  เขมะประภา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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หนาท่ี  ๑.    ดําเนินการติดตอกับเจาหนาที่ของวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร 
 ๒.   เตรียมพิธีการดานศาสนา 
 ๓.   จัดเตรียมดอกไม  ธูปเทียน  สําหรับผูบริหาร – ครู   สําหรับเวียนเทียน 
 ๔.   จัดเครื่องไทยทานสําหรับถวายพระภิกษุสงฆ 
 
๕.   คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 
   นายสมยศ แมนสงวน ประธานกรรมการ 
นายภาคภูมิ แกวเย็น  กรรมการ นายภูริวัฒน บุญจันทร กรรมการ 
   นายปวิตร สมนึก  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี บันทึกภาพน่ิง   และวีดีทัศนตามความเหมาะสม  และนําเผยแพรในโอกาสอันสมควร 
 
๖.   คณะกรรมการฝายประเมินผล 
   นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ  ประธานกรรมการ 
   นางสาวศิราภร         นาบุญ  กรรมการ 
   นายสุเนตร  ศรีใหญ  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑.   จัดทําเครื่องมือประเมินผล   เก็บรวบรวมขอมูลและจัดทําขอมูล 
 ๒.   สรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมินตอผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ 
 

ต้ังน้ีต้ังแตวันที่   ๙   เดือนกุมภาพันธ   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
  
  สั่ง   ณ   วันที ่  ๙   เดือนกุมภาพันธ   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 
 
  
     ( นายพิชยนันท     สารพานิช ) 
                       ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


