
 
ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่   ๑๒๗ / ๒๕๕๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันวิสาขบูชา 

**************************************** 
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

ได้ก าหนดให้มีการน านักเรียนไปเวียนเทียนที่วัด ในวันวิสาขบูชา  ณ  วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร    
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.  เพ่ือให้การเตรียมการ
และด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์   โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พุทธศักราช  ๒๕๔๗   มาตรา  ๒๗  (๑)   จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑.   คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  นายพิชยนันท์    สารพานิช  ประธานกรรมการ 
  นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  รองประธานกรรมการ 
  นายอดุลย์  ศิริเวช   กรรมการ 
  นายคมศักดิ์  หาญสิงห์  กรรมการ 
  นายสมยศ  แม้นสงวน  กรรมการ 
  นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 

นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ อ านวยการ   ประสานงาน   ให้ค าปรึกษาแนะน าให้การด าเนินงานต่างๆ  เป็นไปด้วยความ
 เรียบร้อย 
๒.   คณะกรรมการด าเนิงาน 
   นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์ ประธานกรรมการ 
   นายอดุลย์  ศิริเวช  รองประธานกรรมการ 
นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว  กรรมการ นางสาวจิรจิตร ค าเสถียร กรรมการ 
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมการ นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการ 
นายณรงค์ หนูนารี  กรรมการ นายพริาม ภูมิวิชิต  กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช ค าดี  กรรมการ นางชนิสรางค์ ปรากฏชื่อ กรรมการ 
นางพิมพ์สุภัค  บุบผา  กรรมการ นายมนตรี สุขสวัสดิ์ กรรมการ 
นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมการ นางสุกัญญา โกเฮงกุล กรรมการ 
นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ์ กรรมการ นางกาญจนา ศิริมหา  กรรมการ 
นางสาววันนภา สายพิมพิน กรรมการ นางล าพอง พูลเพิ่ม  กรรมการ 
นางสาวดวงพร เชื้อมโนชาญ กรรมการ นางอุษณีษ์ อ้ึงวิฑูรสถิตย์ กรรมการ 
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นางสุมิตรา   สุวรรณธาดา กรรมการ นายปวิตร สมนึก  กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา    ชาซิโย กรรมการ นายอนุชา ค าแดง  กรรมการ
นางสาววรัทยา    ธนพัฒนรุ่งโรจน์ กรรมการ    นางสาวรัตยา ร่างกายดี กรรมการ 
   นางสาวอัญชลี เขมะประภา  กรรมการและเลขานุการ 
   นางล าพอง พูลเพิ่ม   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.   ก าหนดขั้นตอน   หรือรายละเอียดต่างๆ  ในการด าเนินงาน 

๒.   มอบงานให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนไปด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 
๒.๑   ฝ่ายจัดขบวน – ควบคุมขบวน 
   นางพิมพ์สุภัค    บุบผา  ประธานกรรมการ 
นางกุณฑลี    เจษฏาวัลย ์ กรรมการ นายณรงค์    หนูนาร ี กรรมการ 
นางสาววีร์สุดา    จัทนโชต ิ กรรมการ ว่าที่ร.ต.กิ่งกมล    ชูกะวิโรจน ์ กรรมการ 
นางสาวอรวรรยา   ภาคค า กรรมการ นายเพชร    สาระจันทร์ กรรมการ 
นางสาวทวินันท์    ใสขาว กรรมการ นางสาวพิชชาพร   บุญยืน  กรรมการ 
นายภาคภูมิ    แก้วเย็น กรรมการ นางสุมิตรา    สุวรรณธาดา กรรมการ 
นางสาวฌัชชา    ปัญญาเมา กรรมการ 

นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการและเลขานุการ 
นางอุษณีษ์ อ้ึงวิฑูรสถิตย์ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  
นายมนตรี    สุขสวัสดิ ์ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.   จัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓/๑ – ๓/๕   เข้าท าพิธีในพระอุโบสถ 
 ๒.   จดันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓/๖ – ๓/๑๒   ท าพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 
 ๓.   นักเรียนเข้าแถวหน้าอาคาร  ๓   เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
๒.๒   ฝ่ายจัดเตรียมดอกไม้   ธูปเทียน   เครื่องไทยทาน    
   นางสาวอัญชลี เขมะประภา ประธานกรรมการ 
นางล าพอง พูลเพิ่ม  กรรมการ นางสาวดวงพร  เชื้อมโนชาญ กรรมการ 
นางสาววรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน์ กรรมการ 
หน้าที ่ ๑.   จัดดอกไม้  ธูปเทียน   ส าหรับผู้บริหาร – ครู   ส าหรบัเวียนเทียน 
 ๒.   จัดเครื่องไทยทานส าหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ 
๒.๓   ฝ่ายพิธีสงฆ์ 
   นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ์ ประธานกรรมการ 
นางสาวดวงพร เชื้อมโนชาญ กรรมการ นางอุษณีษ์  อ้ึงวิฑูรสถิตย์ กรรมการ 
นางสาววันนภา สายพิมพิน กรรมการ นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา กรรมการ 
 



 3 
 
หน้าที ่ ๑.   ด าเนินการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร 
 ๒.   เตรียมพิธีการด้านศาสนา 
๒.๔   ฝ่ายบันทึกภาพ 
   นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายภูริวัฒน ์ บุญจันทร์ กรรมการ 
นายปวิตร สมนึก  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ บันทึกภาพนิ่ง   ภาพวีดีทัศน์ 
๒.๕   เจ้าหน้าที่พยาบาล 
   นางจุฑามาศ วานิชชัง  ประธานกรรมการ 
นายอนุชา ค าแดง  กรรมการ นางสาววรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน์ กรรมการ 
หน้าที ่  เตรียมอุปกรณแ์ละเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล   โดยร่วมไปกับขบวนนักเรียน 
๒.๖   ฝ่ายประเมินผล 
   นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์  ประธานกรรมการ 
นายสุเนตร ศรีใหญ่  กรรมการ นางสาวศิราภร        นาบุญ กรรมการ 
หน้าที ่  ๑.   จัดท าเครือ่งมือประเมินผล   เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าข้อมูล 
 ๒.   สรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๑๐   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
  
  สั่ง   ณ   วันที่   ๑๐   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 
 
  
      ( นายพชิยนันท์     สารพานิช ) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


