
 
ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่   ๑๘๖    /  ๒๕๕๔ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 

............................................................ 
ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ก าหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน  ครบรอบ ๔๔  ปี          

ในวันพฤหัสบดีที่   ๒๘    กรกฎาคม  ๒๕๕๔    เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   โดยอาศัย
อ านาจ     ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู   และบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๗  
มาตรา ๒๗ (๑)     จึงแต่งตั้งข้าราชการครู  ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงานต่าง ๆ  ดังนี้   

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
นายพิชยนันท์  สารพานิช  ประธานกรรมการ 
นายคมศักดิ์  หาญสิงห์  รองประธานกรรมการ 
นายอดุลย์  ศิริเวช   กรรมการ 
นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์  กรรมการ 
นายสมยศ  แม้นสงวน  กรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่   ให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลดี 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  ประธานกรรมการ 
นายอดุลย์  ศิริเวช   รองประธานกรรมการ 
นายคมศักดิ์  หาญสิงห์  รองประธานกรรมการ 
นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์  รองประธานกรรมการ 
นายสมยศ  แม้นสงวน  กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางแสนสุข  ค าแก้ว   กรรมการ 
นายค านวณ  ยงประเดิม  กรรมการ 
นายณรงค์  หนูนารี   กรรมการ 
นางสาวนงพร  จู่พิชญ์   กรรมการ 
นางกาญจนา  สินวิชัย   กรรมการ 
นางสาวอุษา  นะแน่งน้อย  กรรมการ 



 ๒ 
 
นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด  กรรมการ 
นางสาวอัญชลี  เขมะประภา  กรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าที่ ๑.  วางแผน  ด าเนินการเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
๒.  มอบหมายงาน  ประสานงานและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 

๓. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และรับลงทะเบียน 
นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์  ประธานกรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  รองประธานกรรมการ 
นางแสนสุข  ค าแก้ว   กรรมการ 
นายค านวณ  ยงประเดิม  กรรมการ 
นายณรงค์  หนูนารี   กรรมการ 
นางสาวนงพร  จู่พิชญ์   กรรมการ 
นางกาญจนา  สินวิชัย   กรรมการ 
นางสาวอุษา  นะแน่งน้อย  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด  กรรมการ 
นางสาวอัญชลี  เขมะประภา  กรรมการ 
นางสาวสุวรรณี  พิริยะประทาน  กรรมการ 

  นายสมจิตร์  แพทยรัตน์  กรรมการ 
  นางสาวบรรจง  นาคสุวรรณ  กรรมการ   
  นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ท าหนังสือเชิญผู้มาร่วมงาน และรับลงทะเบียน 
          ๒. ต้อนรับผู้มาร่วมงาน  ลงทะเบียน และเชิญนั่งในที่ท่ีจัดไว้รับรอง 
                ๓. จัดเตรียมของที่ระลึกมอบประธานในพิธี 
          ๔. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
๔.  คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ 
  นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์  ประธานกรรมการ 
.  นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวศิริพร  โกมารกุล  กรรมการ 
  นางพัชรี   ระมาตร์   กรรมการ 
  นายค านวณ  ยงประเดิม  กรรมการ 
  นายณรงค์  หนูนารี   กรรมการ  
  นางสาวนงพร  จู่พิชญ์   กรรมการ 
  นางสาวอัญชลี  เขมะประภา  กรรมการ 
  นางแสนสุข  ค าแก้ว   กรรมการ 
 



 ๓ 
 
  นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด  กรรมการ 
  นางสาวอุษา  นะแน่งน้อย  กรรมการ 
  น.ส.อนุศรา  บุญหลิม   กรรมการ 
  นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห์  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑.  จัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

นางณัฏฐธยาน์  สนั่นไหว   ประธานกรรมการ    
      นายเล็ก   สินวิชัย   รองประธานกรรมการ       
      นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ  กรรมการ 

นางพิมพ์สุภัค  บุบผา   กรรมการ 
   นางนวรัตน์  นาคเสนีย์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. เป็นพิธีกรด าเนินกิจกรรมต่างให้เป็นไปตามก าหนดการ 
         ๒. อ่านรายชื่อนักเรียนผู้รับทุนตามล าดับ 
         ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

          ๖.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  ประธานกรรมการ 
นางกาญจนา  ศิริมหา   รองประธานกรรมการ 
นางอุษณษ์ี  อ้ึงวิฑูรสถิตย์  กรรมการ 
นางล าพอง  พูลเพิ่ม   กรรมการ 
นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ์  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมการ 
นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา  กรรมการ 
นางสาวดวงพร  เชื้อมโนชาญ  กรรมการ 
นางสาววันนภา  สายพิมพิน  กรรมการ 
นายมนตรี  สุขสวัสดิ์  กรรมการ 
นายปวิตร  สมนึก   กรรมการ 
นางสาววรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน์  กรรมการ   
นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย   กรรมการ 
นายอนุชา  ค าแดง   กรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการ 
นางสาวอัญชลี  เขมะประภา  กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าที ่  ๑. นิมนต์และ   รับ-ส่ง  พระภิกษุสงฆ์  ๔๕  รูป   
            ๒. จัดเตรียมจตุปัจจัย  ดอกไม้ ธูป  เทียน  ถวายพระสงฆ์ 
                      ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 



 ๔ 
 
 ๗.  คณะกรรมการด าเนินการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
   นายอดุลย์  ศิริเวช   ประธานกรรมการ 

นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ 
นายเล็ก   สินวิชัย   กรรมการ 
นายณรงค์  หนูนารี   กรรมการ 
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมการ 
นายวิท ู   ศรารัชต์   กรรมการ 
นายอนุชา  ค าแดง   กรรมการ 
นายปวิตร  สมนึก   กรรมการ 
นายธรัตน์  บัลลังโพธิ์  กรรมการ  
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
นายนิพล  ตองอ่อน  กรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าที ่ ๑. จัดนักเรียนเข้าประจ าที่ตักบาตรเป็นคณะสี 
   ๒. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และส่งมอบของใส่บาตรตามวัตถุประสงค์ 
 ๘. คณะกรมการฝ่ายการแสดงและดนตรีไทย 
   นายค านวณ  ยงประเดิม  ประธานกรรมการ 
   นางณัฎฐธยาน์  สนั่นไหว   รองประธานกรรมการ 
   นางนวรัตน์  นาคเสนีย์  กรรมการ 
   นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
   นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมการ 
  หน้าที ่  ๑. จัดการแสดงบรรเลงดนตรีไทย  ตามเวลาที่เหมาะสม                    
                               ๒. จัดการแสดงร าอวยพร ๑ ชุด 

           ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาและมอบทุนการศึกษา 
นายอดุลย์  ศิริเวช   ประธานกรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  รองประธานกรรมการ 
นางสาวภัทรนุช  ค าดี   กรรมการ 

   นางชนิสรางค์  ปรากฎชื่อ  กรรมการ 
   นางพิมพ์สุภัค  บุบผา   กรรมการ 
   นายมนตรี  สุขสวัสดิ์  กรรมการ 
   นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
 



 ๕ 
 
 
   นางสาวสุกัญญา  โกเฮงกุล  กรรมการ 
   นางสาวพันทิพา  หิงสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าที ่   ๑. ก าหนดหลักเกณฑ์  คุณสมบัติผู้ขอรับทุน   

๒. คัดเลือกผู้รับทุน  แจ้งจ านวนผู้รับทุนแก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
๓. จัดท ารายชื่อผู้รับทุน  ผู้มอบทุน  ก าหนดขั้นตอนในการมอบทุน  และฝึกซ้อมผู้รับทุน     
    เพ่ือให้เกิดความสวยงาม  ไม่ผิดพลาด และเป็นไปตามก าหนดเวลา 

  ๔. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
   นายคมศักดิ์  หาญสิงห์  ประธานกรรมการ 
   นายเล็ก   สินวิชัย   รองประธานกรรมการ 
   นายประมวล  เนตรสว่าง  กรรมการ 
   นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมการ 
   นายมนตรี  สุขสวัสดิ์  กรรมการ 
   นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย์  กรรมกร 
   นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
   นายค านวณ  ยงประเดิม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  ๑. ท าความสะอาดบริเวณหอประชุม เตรียมสถานที่  จัดอาสนะพระ  ๙  รูป 
              ๒. จัดโต๊ะหมู่บูชา  ดอกไม้  ธูป  เทียน  ให้สวยงาม 

 ๓. จัดสถานที่นั่งส าหรับประธาน  แขกผู้มีเกียรติ  และ    
    นักเรียนรับทุน และนักเรียนร่วมงาน 

                ๔. ประดับตกแต่งสถานที่  หอประชุม  ให้สวยงาม  จัดท าข้อความ ติดป้าย 
                                   ประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน  และบนเวที 



 ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
              ๕.ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑.คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและเครื่องดื่ม 
   นายคมศักดิ์  หาญสิงห์  ประธานกรรมการ 
   นางสาวมยุรี  มิ่งมงคล   รองประธานกรรมการ 
   นางสาวศิริพร  โกมารกุล  กรรมการ   
   นางพัชรี   ระมาตร์   กรรมการ 
   นางสาวศิราภร  นาบุญ   กรรมการ 
   ว่าที่รต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์  กรรมการ 
   นางเพ็ชรรัตน์  อัศวจารุเกษม  กรรมการ 
   นักการภารโรง     กรรมกร 
   นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่   ๑. จัดเตรียมอาหาร  อาหารว่าง  เครื่องดื่มถวายพระ  และรับรองผู้มาร่วม
งาน และ 

              บุคลากรโรงเรียน 
               ๒. จัดเตรียมอาหารถวายพระพุทธมงคลสรากร  พระพรหม  บวงสรวงศาลตา-ยาย   

    พร้อมนัดหมายบุคคลที่จะถวาย 
๓. ประมาณการค่าใช้จ่ายจากทุกฝ่าย และจัดท าบันทึกเพ่ือขออนุมัติค่าใช้จ่ายใน 
    การด าเนินงาน 

               ๔. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  ประธานกรรมการ  
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  รองประธานกรรมการ 

 

วันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ครบรอบ  ๔๔  ปี 

๒๘  กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 

 



 ๗ 
นางสาวศิราภร  นาบุญ   กรรมการ 
นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าที ่  ๑. ให้ค าแนะน าในการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย 
   ๒. รวบรวมเอกสาร  หลักฐานในการด าเนินการ 
   ๓. จัดท าบัญชีเพ่ือสรุปค่าใช้จ่าย  เสนอต่อฝ่ายบริหาร 
               ๔. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

       ๑๓. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   นายสมยศ  แม้นสงวน  ประธานกรรมการ 
   นายสุวิท          ปิ่นอมร   รองประธานกรรมการ 
   นายสิทธิชัย  มาโนชกุล  กรรมการ 
   นายธรัตน์  บัลลังโพธิ์  กรรมการ 
   นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมการ 
 
 
 
 
   นายภูริวัฒน ์  บุญจันทร์  กรรมการ 
   นายณัฐพงศ์  พูลสวัสดิ์  กรรมการ 
   นายปวิตร  สมนึก   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  ๑. จัดเตรียมโสตทัศนอุปกรณ์ เครื่องเสียง    ไมโครโฟน  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
   ๒. บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
   ๓. อ านวยความสะดวกในการใช้โสตทัศนอุปกรณ์ต่าง ๆ 
   ๔. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร 
   นายอดุลย์  ศิริเวช   ประธานกรรมการ 
   นายปุ้ย   คงอุไร   รองประธานกรรมการ 
   นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพันธ์  กรรมการ 
   นางธนภร  เนตรสว่าง  กรรมการ 
   นักศึกษาวิชาทหาร    กรรมการ 
   นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ ๑. อ านวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรในโรงเรียน 
   ๒. จัดเวร ยาม  ดูแลความปลอดภัย  ทรัพย์สิน  พาหนะ  แขกผู้มีเกียรติ  บริเวณ 

    สนามเอนกประสงค์ 
   ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

๑๕. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
   นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์   ประธานกรรมการ 



 ๘ 
   นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  รองประธาน
กรรมการ 
   นางสาวพรรณิภา  สีลาโส   กรรมการ 
   นายสุเนตร  ศรีใหญ่   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. จัดท าแบบประเมิน 
   ๒. ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นผู้มาร่วมงาน 
   ๓. สรุปผลการประเมินเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    ๑๑     กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔    เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๑   กรกฎาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 
 

      (นายพิชยนันท์ สารพานิช) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

หมายเหตุ   การแต่งกายใช้ชุดเบรเซอร์โรงเรียน  เสื้อตัวในสีชมพู 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ก าหนดการงานวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

วันพฤหัสบดีที่   ๒๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

-------------------------------------------------------------- 
          ๐๘.๐๐  น. - นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และแขกผู้มีเกียรติ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  

  พระสงฆ์  จ านวน  ๔๕  รูป  บริเวณสนามอเนกประสงค์ 
           ๐๘.๓๐  น. - รับพรจากพระสงฆ์ 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐  น. - ลงทะเบียน ณ หอประชุมโรงเรียน 
            ๐๙.๓๐  น. - แขกผู้มีเกียรติ, คณะครู และนักเรียนที่รับทุน พร้อมกันที่หอประชุมโรงเรียน 

 ๐๙.๔๕  น. - นายสุทธิ   ปัญญาสกุลวงศ์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
  ประธานในพิธีมาถึง 
- ดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 

 ๑๐.๐๐  น. - ประธานการจัดงานกล่าวรายงาน 
    - ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา, มอบรางวัล แก่นักเรียนที่ท าชื่อเสียง 

   ให้โรงเรียน และให้โอวาท 
- นักเรียนร าอวยพร ๑ ชุด 

 ๑๐.๓๐  น.  - พระสงฆ์จ านวน  ๙  รูป มาถึงบริเวณพิธี 
- พิธีกรกล่าวอาราธนาศีล พิธีสงฆ์ 



 ๙ 
 ๑๑.๐๐  น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์ 

- ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยทาน 
 ๑๒.๓๐  น. - แขกผู้มีเกียรติ, คณะครู  ร่วมรับประทานอาหาร 

 
 

 
 

              


