
                                                                     

ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่     145  /   2554 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
********************************************* 

 

ด้วยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ได้จัดกิจกรรมพิธีแสดงตน 
เป็นพุทธมามกะขึ้นในวันจันทร์ที่   6   พฤษภาคม   2554   เวลา  13.30  -  15.00   น.   โดยก าหนดให้นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   แสดงตนเป็นพุทธมามกะ   ณ  หอประชุมโรงเรียน    เพื่อให้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามมาตรา  27  (1)   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   พ.ศ.  2547   จึงขอแต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
   นายพิชยนันท์  สารพานิช     ประธานกรรมการ 
     นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์    รองประธานกรรมการ 
      นายอดุลย์  ศิริเวช     กรรมการ 
      นายคมศักดิ์  หาญสิงห์    กรรมการ  
      นายสมยศ           แม้นสงวน    กรรมการ  
      นางวราภรณ์  สัตยมาภากร    กรรมการ 
      นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์   กรรมการและเลขานุการ  

 หน้าที ่อ านวยการประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน าให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
2. คณะกรรมการด าเนินงาน 

นางสุนิดา       เดชะทัตตานนท์   ประธานกรรมการ 
นายอดุลย์ ศิริเวช   รองประธานกรรมการ       

นางวราภรณ์       สัตยมาภากร           กรรมการ           นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ  
นางประพิมพรรณ  อินทรศิริพงษ์     กรรมการ   นายพิราม      ภูมิวิชิต  กรรมการ  
นางสาวดวงพร   เชื้อมโนชาญ       กรรมการ           นางกาญจนา ศิริมหา  กรรมการ                                                                      
นางสาววันนภา  สายพิมพิน            กรรมการ            นางสุมิตรา    สุวรรณธาดา กรรมการ  
นายมนตรี     สุขสวัสดิ์    กรรมการ   นางอุษณีษ์    อึ้งวิฑูรสถิตย์ กรรมการ  
นายปวิตร    สมนึก     กรรมการ   นางสาววรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน์  กรรมการ     
นางสาวสุกัญญา ชาซิโย     กรรมการ   นายอนุชา      ค าแดง               กรรมการ                               
นางสาวอัญชลี    เขมะประภา   กรรมการและเลขานุการ 
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 หน้าที ่1.  ให้การปรึกษา   เพื่อให้พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  2.  ก าหนดขั้นตอนหรือรายละเอียดต่างๆ ในการด าเนินงาน            

3. ฝ่ายแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
นางสาวภัทรนุช ค าดี                 หัวหน้าระดับชั้น  ม. 1                                       

ม.1/1 นางสาวเสาวลักษณ์       สันติธรรมเมธี ม.1/7 นางล าพอง พูลเพ่ิม 
ม.1/2 นางพรรณี            คล้ายจันทร์  ม.1/8     นางสาวเกวลี บุญบา  
 นางสาวอรสา            ชาติรัมย์ ม.1/9 นางสาวดวงพร เชื้อมโนชาญ 
ม.1/3 นางสาวฤทัยรัตน์           ศรีพวงมาลัย  ม.1/10 นางนวรัตน์ นาคเสรีย์ 
ม.1/4 นางสาววรัทยา            ธนพัฒนรุ่งโรจน์  ม.1/11 นางสาวลักษณา อังกาบสี  
ม.1/5 นายอุสาห์            สังขรัตน์    
ม.1/6 นายปรีชา            นภาวุฒิ     
 นางสาวแจ่มจันทร์         ดอกมะเดื่อ 
หน้าที ่1.  น านักเรียนเข้าหอประชุมและควบคุมดูแลนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

2.  ฝึกซ้อมในวันศุกร์ที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554  เวลา 11.50 – 12.40  น. และพิธี 
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  วันจันทร์ที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.  2554  เวลา  13.30 – 15.00 น. 

 
4.  ฝ่ายควบคุมการฝึกซ้อม 

           นายพิราม         ภูมิวิชติ          ประธานกรรมการ 
           นายอภิวัฒน ์    บญุอ่อน           รองประธาน 

นางสาววันนภา  สายพิมพิน        กรรมการ         นายมนตรี      สุขสวัสดิ์ กรรมการ 
นางอุษณีษ์     อ้ึงวิฑูรสถิตย์ กรรมการ   นายปวิตร    สมนึก  กรรมการ
นางสาวสุกัญญา ชาซิโย  กรรมการ นายอนุชา ค าแดง  กรรมการ 
นางสุมิตรา    สุวรรณธาดา กรรมการ   นางสาววรัทยา   ธนพัฒนรุ่งโรจน์ กรรมการ                                                                                         
นางสาวดวงพร   เชื้อมโนชาญ    กรรมการและเลขานุการ       
หน้าที ่   1.   ฝึกซ้อมพิธีการ  นักเรียนชั้น ม. 1 ให้เรียบร้อย  ในวันศุกร์ที่  27  พฤษภาคม  2554  
เวลา  11.50 – 12.40  น.  และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  วันจันทร์ที่  6   มิถุนายน  2554    
เวลา    13.30–15.00  น.                    

2.   ควบคุมดูแลนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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5. ฝ่ายพิธีสงฆ์ 
นางวราภรณ์     สัตยมาภากร        ประธานกรรมการ 

นางสาวดวงพร   เชื้อมโนชาญ     กรรมการ        นางสาววันนภา  สายพิมพิน   กรรมการ 
นางสุมิตรา    สุวรรณธาดา     กรรมการ        นายอนุชา       ค าแดง   กรรมการ 
นางประพิมพรรณ  อินทรศิริพงษ์  กรรมการและเลขานุการ                           

หน้าที ่   1.   นิมนต์พระสงฆ์เข้าร่วมพิธี  
 2.  รับ – ส่ง  พระสงฆ์ 
 3.   จัดเครื่องดื่ม,  เครื่องไทยทาน , จัดพานดอกไม้  พานธูปเทียน ถวายพระสงฆ์ 
 

     6.    ฝ่ายสถานที่ 
                         นายคมศักดิ์  หาญสิงห์       ประธานกรรมการ  

นายค านวณ   ยงประเดิม    กรรมการ          นางกุณฑลี     เจษฎาวัลย์  กรรมการ  
นักการภารโรงทุกคน 
นายเล็ก      สินวิชัย          กรรมการและเลขานุการ 
           หน้าที ่   1.   จัดสถานที่หอประชุมให้เหมาะสม  ส าหรับพระสงฆ์    ครู อาจารย์    นักเรียน 

            2.   จัดโต๊ะหมู่บูชา 
   3.   ตกแต่งม่านบนเวทีหอประชุมด้วยอักษร   ข้อความดังนี้ 
                                                                    
    
                                                                       
 
 

 
7.   ฝ่ายพุทธมามกบัตร 

นางกาญจนา  ศิริมหา  ประธานกรรมการ  
นายปวิตร   สมนึก  กรรมการ   นายธรัตน์     บัลลังค์โพธิ์ กรรมการ             
นางสาวดวงพร เชื้อมโนชาญ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.   จัดพิมพ์พุทธมามกบัตร 
 2.   จัดพุทธมามกบัตรเพ่ือมอบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 /1 – 1/11 
 
 
 
 

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

6    มิถุนายน   2554 
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8.  ฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
                                            นายสมยศ     แม้นสงวน ประธานกรรมการ  

นายสุวิทย์  ปิ่นอมร  กรรมการ นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ   
นายภูริวัฒน์ บุญจันทร์ กรรมการ  
นายปวิตร  สมนึก   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่1.  ควบคุมดูแลอ านวยความสะดวกเก่ียวกับแสง  เสียง  ที่หอประชุมโรงเรียน 
 2.  บันทึกภาพนิ่ง    ภาพวีดีทัศน์   
 

9.   ฝ่ายพิธีกร 
นางประพิมพรรณ   อินทรศิริพงษ์ ประธานกรรมการ  

นางอุษณีษ์     อ้ึงวิฑูรสถิตย์ กรรมการ นางสาววันนภา สายพิมพิน      กรรมการ  
นางสาวสุกัญญา ชาซิโย  กรรมการ นางสาววรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน์      กรรมการ  
นางสาวดวงพร เชื้อมโนชาญ กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่      1.   จัดหา   ฝึกซ้อม   พิธีกรด าเนินรายการ   และตัวแทนนักเรียนในการท าพิธี 
               2.   ควบคุมรายการให้เป็นไปตามก าหนดการ 
 

10.  ฝ่ายประเมินผล 
                             นางสาวฝนทอง       ศิริพงษ์  ประธานกรรมการ  

นางสาวศิราภร นาบุญ  กรรมการ 
นายสุเนตร    ศรีใหญ่           กรรมการและเลขานุการ                                                       

หน้าที ่   1.   จัดท าเครื่องมือประเมินผล  เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าข้อมูล 
              2.   สรุปผลการประเมินผลและรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง           
                  
     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    26   พฤษภาคม  พ.ศ.  2554   เป็นต้นไป 
 
         สั่ง  ณ  วันที่   26   พฤษภาคม   พ.ศ.  2554  
 
 
 
                                      (  นายพิชยนันท์    สารพานิช  ) 
                                   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 
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