
 
ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่  ๑๐๐ / ๒๕๕๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับ ม.๑ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

-------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   ก าหนดให้มกีารอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ในวันที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.   
เพ่ือให้การ ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา   ๒๗  (๑)     
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช   ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ   ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

นายพิชยนันท์  สารพานิช                  ประธานกรรมการ 
  นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 

นายคมศักดิ์  หาญสิงห์  กรรมการ 
  นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท์  กรรมการ 

นายสมยศ  แม้นสงวน  กรรมการ 
  นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 
  นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 

นายอดุลย์  ศิริเวช                    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  ให้ค าปรึกษา  และสนับสนุนให้การด าเนินงานส าเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 

นายอดุลย์ ศิริเวช             ประธานกรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ  

นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  กรรมการ นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ 
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมการ นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมการ 
นางเจนฤดี ประสาร  กรรมการ น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  กรรมการ  
นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว  กรรมการ นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ 
น.ส.พันทิพา  หิงสุวรรณ  กรรมการ นายณรงค์  หนูนารี  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ กรรมการ นายเพชร สาระจันทร์ กรรมการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ น.ส.บุษบา กล้าขยัน กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ์  กรรมการ 

นางอุษณีษ์ อ้ึงวิฑูรสถิตย์ กรรมการ และเลขานุการ 
น.ส.ภัทรนุช   ค าดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ  

 



 
-๒- 

หน้าที ่    วางแผน ก าหนดกิจกรรม ประสานงาน และด าเนินการประชุมให้เป็นไปด้วย 
              ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
    นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ ประธานกรรมการ 

นายค านวณ   ยงประเดิม กรรมการ นางนวรัตน์ นาคเสนีย์ กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย์  กรรมการ 
นายศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมการ นักการภารโรงทุกคน  กรรมการ 

นายเล็ก  สินวิชัย       กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่    ๑.จัดห้องประชุมเป็นสถานที่จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
   ๒.จัดโต๊ะหมู่บูชาบนเวที และจัดบริเวณหอประชุมให้สวยงามเหมาะสม 
            ๓.จัดท า และติดตั้ง ตัวอักษร บนหอประชุม ด้วยข้อความว่า 

 

การอบรมคุณธรรม “ศิษย์ดีศรีวชิรธรรม” 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑,๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

วันที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 

 
๔. คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และดูแลความเรียบร้อย 
     น.ส.ภัทรนุช  ค าดี ประธานกรรมการระดับ ม.๑ 

ม.๑/๑น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี 
ม.๑/๒นางพรรณี  คล้ายจันทร์  น.ส.อรสา ชาติรัมย์ 
ม.๑/๓น.ส.ฤทัยรัตน์ ศรีพวงมาลัย 
ม.๑/๔น.ส.วรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน์ 
ม.๑/๕นายอุตสาห์    สังขรัตน์ 
ม.๑/๖นายปรีชา  นภาวุฒ ิ  น.ส.แจ่มจันทร์ ดอกมะเดื่อ   
ม.๑/๗นางล าพอง พูลเพิ่ม 
ม.๑/๘น.ส.เกวล ี  บุญบา 
ม.๑/๙น.ส.ดวงพร เชื้อมโนชาญ 
ม.๑/๑๐นางนวรัตน์    นาคเสนีย์ 
ม.๑/๑๑น.ส.ลักษณา อังกาบสี 

 
 
 
 



-๓- 
นายมนตรี   สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการระดับ ม. ๔ 

ม.๔/๑นางพจมาน ชีววัฒนา 
ม.๔/๒นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์  นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ 
ม.๔/๓นายสุเนตร ศรีใหญ่ 
ม.๔/๔นายโกวิทย์ บุญทวี   น.ส.ศิราภร นาบุญ   
ม.๔/๕นางปุญยนุช เอกศิริ   
ม.๔/๖นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศร ี
ม.๔/๗น.ส.มยุร ี  มิ่งมงคล   น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ์ 
ม.๔/๘น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ 
ม.๔/๙น.ส.นนทยา เพ่ิมยศ 

หน้าที ่ ๑.รับรายงานตัวนักเรียน ณ ลานเอนกประสงค์ 
 ๒.ดูแลความเรียบร้อย และพบนักเรียนในประจ าชั้นของตนเอง 
 ๓.สรุปจ านวนนักเรียนที่มา และไม่มาร่วมกิจกรรม 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
   นางอุษณีษ์ อ้ึงวิฑูรสถิตย์ ประธานกรรมการ 
นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ น.ส.ลักษณา  อังกาบสี  กรรมการ 
น.ส.บุษบา กล้าขยัน กรรมการ น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี กรรมการ 

นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง  กรรมการ และเลขานุการ 
หน้าที ่ ด าเนินการจัดอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มให้เพียงพอ กับนักเรียน และกรรมการ 

 
๖. คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ 
   นางทิพย์จันทร์ หงษา  ประธานกรรมการ 

นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ 
   น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ด าเนินกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน  

ความรัก ความสามัคคี และรักสถานบัน 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
   นางจุฑามาศ วานิชชัง  ประธานกรรมการ 

น.ส.ดวงพร  เชื้อมโนชาญ  กรรมการ น.ส.วรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน์ กรรมการ
 นายอนุชา ค าแดง  กรรมการ น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี กรรมการ 

นางปภาดา  พชรพงศ์สุข กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.เตรียมอุปกรณ์ส าหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 ๒.ดูแลพยาบาลนักเรียนที่เจ็บป่วย 
 ๓.ติดต่อโรงพยาบาลและประสานงานผู้ปกครองกรณีนักเรียนป่วยหนัก 

 



-๔- 
๘. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ประธานกรรมการ  
 นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมการ น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ กรรมการ  

นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ เป็นพิธีกร และก ากับรายการด าเนินกิจกรรม ให้เป็นไปตามก าหนดการ 
 
๙. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
   นางทัศนีย์  วงค์เขียว  ประธานกรรมการ 

น.ส.มยุร ี      มิ่งมงคล  กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน     กรรมการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ น.ส.บุษบา กล้าขยัน    กรรมการ 

น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายธุรการ เพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 ๒. ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
  
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   นายสมยศ แม้นสงวน ประธานกรรมการ 

นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ  
นายภูริวัฒน ์ บุญจันทร์ กรรมการ  

นายสุวิท ปิ่นอมร  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.ควบคุม ดูแลระบบเสียง แสง 
 ๒.บันทึกภาพวิดีทัศน์ และภาพนิ่ง ตามความเหมาะสม 
 ๓.จัดท า VTR แนะน าโรงเรียน 
 
๑๑.คณะกรรมการกิจกรรมคณะสี 

นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว  ประธานกรรมการ 
 

นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าคณะสีอัญชัน 
น.ส.สุกัญญา ชาซิโย  กรรมการ 
น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  กรรมการ 
นายอทิพงษ์ มหานิล  กรรมการ 
นักเรียนคณะสีอัญชัน ๑๐ คน 
นายพิราม ภูมิวิชิต  หัวหน้าคณะสีนนทรี 

 น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการ 
 น.ส.ดวงฤทัย      ทริรัม  กรรมการ 
 น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ 

นักเรียนคณะสีนนทรี ๑๐ คน 
 



-๕- 
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ หัวหน้าคณะสีปาริชาต 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นางภัสสริญญา กังเจริญ  กรรมการ 
น.ส.วรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน์ กรรมการ 
นักเรียนคณะสีปาริชาต ๑๐ คน 
น.ส.จิรจิตร ค าเสถียร หัวหน้าคณะสีเอื้องช่อแสด 

 นางจุฑามาศ วานิชชัง  กรรมการ  
นางทิพย์จันทร์ หงษา  กรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ 
นักเรียนคณะสีเอ้ืองช่อแสด    ๑๐   คน 
นายณรงค์ หนูนารี  หัวหน้าคณะสีอินทนิล 
นางปุญยนุช เอกศิริ  กรรมการ 
น.ส.บุษบา กล้าขยัน กรรมการ 
นายอนุชา ค าแดง  กรรมการ 
นักเรียนคณะสีอินทนิล ๑๐   คน 

น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.จัดกิจกรรมรับน้องใหม่สี 
 ๒.ฝึกซอ้มเพลงมาร์ชโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 ๓.ฝึกซอ้มเพลงประจ าคณะสี 
 ๔.ปลูกฝังระบบพี่-น้อง การท างานเป็นทีมและรักสถาบัน 
 
๑๒.คณะกรรมการจัดเกมส์ กีฬา สามัคคี 

นายสุพจน์ จันตราชู  ประธานกรรมการ 
นายณรงค์ หนูนารี  กรรมการ นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ 

นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.จัดเกมส์ กีฬา เพ่ือความสัมพันธ์ส่งเสริมความรักสถาบันและความสามัคคี 

๒.ความคุมการแข่งขันเกมส์ กีฬาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๑๓. คณะวิทยากรประจ าฐาน 
ฐานที๑่ วิชาการ 

นายสมยศ แม้นสงวน ประธานกรรมการ 
น.ส.ศิริพร โกมารกุล กรรมการ  
นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



-๖- 
ฐานที่ ๒ งบประมาณและสินทรัพย์ 

นางทัศนีย์  วงค์เขียว ประธานกรรมการ 
น.ส.สวุรรณี พิริยะประทาน กรรมการ น.ส.มยุร ี      มิ่งมงคล  กรรมการ 

 นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมการ 
นายอทิพงษ์ มหานิล  กรรมการและเลขานุการ 

 
ฐานที่ ๓ กิจการนักเรียน 

นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
น.ส.ภัทรนุช ค าดี  กรรมการ นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ  
น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ กรรมการ นายเพชร สาระจันทร์ กรรมการ 

นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
ฐานที่ ๔ บริหารทั่วไป 

นายเล็ก  สินวิชัย       ประธานกรรมการ 
นางจุฑามาศ วานิชชัง  กรรมการ น.ส.อรสา ชาติรัมย์  กรรมการ 

นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว  กรรมการและเลขานุการ 
 
ฐานที่ ๕ กลุ่มสัมพันธ์นันทนาการ 
   น.ส.พันทิพา หิงสุวรรณ ประธานกรรมการ 

น.ส.ดวงพร  เชื้อมโนชาญ  กรรมการ น.ส.ลักษณา  อังกาบสี  กรรมการ 
นางล าพอง  พูลเพิ่ม  กรรมการ น.ส.นนทยา เพ่ิมยศ  กรรมการ 
น.ส.ศิราภร นาบุญ  กรรมการ น.ส.วรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน์ กรรมการ 
นายอุตสาห์ สังขรัตน์  กรรมการ น.ส.ฤทัยรัตน์ ศรีพวงมาลัย กรรมการ 

 นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ กรรมการ นางปุญยนุช เอกศิริ    กรรมการ 
นางทิพย์จันทร์ หงษา  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  ๑.แนะน างานในฝ่ายให้นักเรียนทราบ 
๒.ให้ความรู้เกี่ยวหับกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนในฝ่ายนั้นๆ 

 ๓.นิเทศข้ันตอนการติดต่อขอรับบริการในฝ่ายนั้นๆ 
 
๑๔.คณะกรรมการฝ่ายจัดท าซุ้มต้อนรับ 

นางอุษณีษ์ อ้ึงวิฑูรสถิตย์ ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กรรมการ นักพัฒนาทุกคน กรรมการ  

น.ส.บุษบา กล้าขยัน กรรมการ และเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.จัดท าซุม้ต้อนรับนักเรียน ม๑.ม.๔  ในวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  

๒.จัดเตรียมด้าย ชมพู-เขียว ผู้ข้อมือ  นักเรียนม.๑.ม.๔  
 
 



-๗- 
 
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
   น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ประธานกรรมการ 
นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์ กรรมการ  น.ส.ศิราภร นาบุญ  กรรมการ 

นายสุเนตร ศรีใหญ่  กรรมการ และเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดท าเครื่องมือประเมินผลให้นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประเมินกิจกรรม 

การอบรมการอบรมคุณธรรม “ศิษย์ดีศรีวชิรธรรม” 
 ๒.สรุปผลการประเมิน และรายงานให้ฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

 
ทั้งนีต้ั้งแต่วันที่   ๒๙  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

            สั่ง ณ วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

    (นายพิชยนันท์   สารพานิช) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการอบรมคุณธรรม “ศิษย์ดีศรีวชิรธรรม” 
วันอังคารที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔    ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
หมายเหตุ ขอเชิญคณะกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับ ม.๑ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

ประชุมพร้อมกันในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓:๐๐ น. ณ ห้องโสตฯ 
 
 
 
 
 
 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น. -นักเรียน ม.๑,ม.๔ (ใหม่)เข้าแถวตามคณะสี/เคารพธงชาติ/ 

นัดหมาย 
กิจการนักเรียน 

๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐น. -ไหว้พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  / ลอดซุ้ม ชมพู-เขียว /  
ผูกข้อมือ (ด้ายชมพู-เขียว) /  

คณะสี 

๐๙.๐๐น.-๑๐.๐๐ น. -พิธเีปิด / VTR แนะน าโรงเรียน/ พบหัวหน้าระดับ/ครูท่ี
ปรึกษา/นันทนาการ/อาหารว่าง 

กิจการนักเรียน/
งานโสตฯ 

ทีมนันทนาการ 
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. -เข้าฐาน “เรารักวชิรธรรมสาธิต” ๕ ฐาน (ฐานละ ๒๐ นาที) 

๑.วิชาการ (หอประชุม) 
๒.กิจการนักเรียน (ใต้โดม) 
๓.บริหารท่ัวไป (โรงอาหาร) 
๔.บรหิารการเงินและสินทรัพย์ (ห้องโสตฯ) 
๕.กลุ่มสัมพันธ์/แนะแนว (ใต้อาคาร 1) 

กลุ่มบริหาร ๔ฝ่าย  
/ทีมนันทนาการ /  

แนะแนว 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. -รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. -กิจกรรมคณะสี/เพลงประจ าโรงเรียน/เพลงประจ าคณะสี 

อาหารว่าง 
คณะสี 

๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. -เกมส์ / กีฬา / สามัคคี พลานามัย 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. -ประเมินผล / นันทนาการ/พิธีปิด กิจการนักเรียน 

และ 
ทีมนันทนาการ 



 

 
 

 


