
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่  ๑๓๙  / ๒๕๕๖ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบงำนวันวิสำขบูชำ 

********************************* 

                        ด้วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สงัคมศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิตได้

ก ำหนดใหเ้วียนเทียนเนื่องในวันวิสำขบูชำ   โดยกำรน ำนักเรียนในระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๔   ไปเวียนเทียน  

ณ  วัดวชิรธรรมสำธิตวรวิหำร   ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๓  พฤษภำคม  ๒๕๕๖   เวลำ  ๑๕.๐๐ น    เพื่อให้กำร

ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์    โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พุทธศักรำช  ๒๕๔๗  มำตรำ ๒๗ (๑)  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร

รับผิดชอบดังต่อไปนี ้

๑.คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

          นำงวรรณี           บุญประเสริฐ               ประธำนกรรมกำร 

            นำงนภัสสรณ์              เกียรติอภิพงษ์             รองประธำนกรรมกำร 

            นำยอดุลย์                  ศิริเวช                       กรรมกำร 

            นำงทองกรำว              เสนำขันธ์                    กรรมกำร 

             นำงสุนิดำ                  เดชะทัตตำนนท์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.คณะกรรมการด าเนินการ 

               นำงสุนิดำ                 เดชะทัตตำนนท์          ประธำนกรรมกำร  

นำยอภิวัฒน์   บุญอ่อน         กรรมกำร       นำงวรำภรณ์ สัตยมำภำกร กรรมกำร  

นำงกำญจนำ    ศิริมหำ         กรรมกำร         นำงอุษณีษ์      อึ้งวิทูรสถิตย์      กรรมกำร 

นำงสำววันนภำ สำยพิมพิน        กรรมกำร               นำยมนตรี     สุขสวัสดิ์          กรรมกำร 

นำยพิรำม     ภูมิวิชิต            กรรมกำร               นำงสุมิตรำ       สุวรรณธำดำ      กรรมกำร 

นำยปวิตร        สมนึก             กรรมกำร                นำงบุญเยี่ยม     พิทักศว์งษ์         กรรมกำร 

นำงสำวสุกญัญำ ชำซิโย            กรรมกำร                 นำยอนุชำ        ค ำแดง       กรรมกำร 

นำงสำวรัตยำ   ร่ำงกำยดี         กรรมกำร                นำงสำวฌชัชำ  ปัญญำเมำ       กรรมกำร       

นำยนิพนธ์     พจนสุวรรณชัย  กรรมกำร              นำงสำวมยุรี    มิ่งมงคล          กรรมกำร 



นำงปุญยนุช   เอกศิริ            กรรมกำร                 นำงสำวศิริพร  โกมำรกุล        กรรมกำร 

นำงสำววชิรำภรณ์  สันตวงษ์    กรรมกำร               นำงศรีนภำ    อรัญญำเกษมสุข กรรมกำร 

นำงสำวชลิตำ   บุญรกัษำ         กรรมกำร               นำยสิทธิชัย   มำโนชกุล       กรรมกำร 

นำงสำวนิติกำ   แสงสวัสดิ ์        กรรมกำร  นำงสำวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ กรรมกำร 

นำงสำวศิรำภร  นำบุญ           กรรมกำร                  นำงโสภำ        พงศ์เทพปูถัมภ์   กรรมกำร 

นำงสำวสุดำพร รำงทอง         กรรมกำร                    

นำงล ำพอง         พูลเพิม่              กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี     ๑.  ก ำหนดข้ันตอนหรือรำยละเอียดต่ำงๆในกำรด ำเนินงำน 

                   ๒.  มอบงำนให้ผูร้ับผิดชอบในแต่ละส่วนไปด ำเนินกำรใหส้ ำร็จลุล่วงไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๒.๑   ฝ่ายนิมนต์พระสงฆ์ 

                     นำงวรำภรณ์             สัตยมำภำกร          ประธำนกรรมกำร 

นำงล ำพอง       พูลเพิ่ม         กรรมกำร          นำงสำวอัญชลี     เขมะประภำ    กรรมกำร  

หน้าท่ี   ๑.  ติดตอ่วัดวชิรธรรมสำธิตวรวิหำร  นิมนต์พระ ๙ รูป   นัดหมำยเวลำประกอบพิธี 

                          วันวิสำขบูชำในโบสถ์  เวลำ  ๑๕.๐๐ น 

            ๒.  รับ – ส่ง  พระสงฆ์ตำมนัดหมำย 

๒.๒   ฝ่ายจัดเตรียม  ปัจจัย  ดอกไม้  ธูปเทียน  เครื่องไทยทาน 

นำงกำญจนำ      ศิริมหำ         ประธำนกรรมกำร 

นำงสุมิตรำ       สุวรรณธำดำ  กรรมกำร            นำงบุญเยี่ยม     พิทักศ์วงษ์       กรรมกำร 

                        นำงสำววันนภำ    สำยพิมพิน       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          หน้าท่ี    ๑.  จัดดอกไม้  ธูปเทียน  ส ำหรับเวียนเทยีน  จ ำนวน  ๓๐  ชุด 

                      ๒.  จัดปัจจัย  เครื่องไทยทำน  ส ำหรับถวำยพระภิกษุ ๙ รูป 

๒.๓  ฝ่ายพิธีสงฆ์ 

นำงสำวอัญชลี      เขมะประภำ        ประธำนกรรมกำร 

นำงล ำพอง      พูลเพิ่ม          กรรมกำร            นำงวรำภรณ์     สัตยมำภำกร      กรรมกำร 

นำงกำญจนำ    ศิริมหำ          กรรมกำร           นำงสุมิตรำ       สุวรรณธำดำ       กรรมกำร   

นำยอภิวัฒน์         บุญอ่อน           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        หน้าท่ี   ๑.  ฝึกซ้อมนักเรียนกล่ำวพิธีกรรมในโบสถ์เนื่องในวันวิสำขบูชำ 

                   ๒.  จัดนักเรียน ม ๔/๑ – ๔/๔  เข้ำร่วมพิธีในโบสถ์ 

                   ๓.  พิธีกรด ำเนินข้ันตอนพิธีกรรมทำงศำสนำ 



- ๒    - 

   ๓  ฝ่ายจัดขบวน  ควบคุมขบวน 

นำยพิรำม       ภูมิวิชิต             ประธำนกรรมกำร  

นำงอุษณีษ์   อึ้งวิทูรสถิตย์   กรรมกำร          นำยมนตรี    สุขสวัสดิ์             กรรมกำร 

นำงสำวณัชชำ  ปัญญำเมำ       กรรมกำร           นำยนิพนธ์       พจนสุวรรณชัย     กรรมกำร 

นำงปุญยนุช   เอกศิริ            กรรมกำร           นำงสำวศิริพร    โกมำรกุล            กรรมกำร

นำงสำววชิรำภรณ์ สันตวงษ์      กรรมกำร           นำงศรีนภำ    อรัญญำเกษมสุข   กรรมกำร 

นำงสำวชลิตำ     บุญรกัษำ       กรรมกำร           นำงสำวนิติกำ    แสงสวัสดิ์            กรรมกำร  

นำยสิทธิชัย    มำโนชกุล       กรรมกำร           นำงกำญจนำ    ศิริมหำ              กรรมกำร 

นำงสำวศิรำภร  นำบุญ            กรรมกำร            นำงโสภำ        พงศ์เทพปูถัมภ์     กรรมกำร 

นำงสำวสุดำพร  รำงทอง         กรรมกำร           นำยมนตรี       สุขสวัสดิ์             กรรมกำร 

นำงสำวมยุรี    มิ่งมงคล         กรรมกำร               

นำงสำวภรณ์กมนส์      ดวงสุวรรณ์        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     หน้าท่ี   ๑.  จัดนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๔/๑ – ๔/๔  เข้ำอุโบสถเพือ่ประกอบพิธีมำฆบูชำ 

                ๒.  จัดนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๔/๕ – ๔/๙  ร่วมขบวน ณ วัดวชิรธรรมสำธิตวรวิหำร 

๔  ฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

นำยสมยศ      แม้นสงวน          ประธำนกรรมกำร 

นำยปวิตร       สมนึก           กรรมกำร                นำยภำคภูมิ         แก้วเย็น        กรรมกำร 

นำยธรัตน์       บัลลังค์โพธ์ิ     กรรมกำร                 นำยสิทธิชัย        มำโนชกุล       กรรมกำร 

นำยก ำพล       จำงจะ          กรรมกำร 

       นำยสุวิทย์       ปิ่นอมร          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      หน้าท่ี   ๑.   บันทึกภำพน่ิง  และภำพวีดิทัศน์ 



- ๓  - 

๕   ฝ่ายประเมินผล   

นำงสำวสุกญัญำ      ชำซิโย          ประธำนกรรมกำร 

นำยอนุชำ       ค ำแดง       กรรมกำร              นำงสำวรัตยำ         ร่ำงกำยดี        กรรมกำร                     

      หน้าท่ี    ๑.  จัดท ำเครื่องมือประเมินผล  เกบ็รวบรวมข้อมูล 

                  ๒.  สรุปผลประเมินผลและรำยงำนผลกำรประเมินต่อผูบ้รหิำรและผู้เกี่ยวข้อง 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๐  เดือน พฤษภำคม    พ.ศ .๒๕๕๖ 

 

สั่ง ณ วันที่   ๒๐  เดือน พฤษภำคม   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                   
                         (นำงวรรณี    บุญประเสรฐิ) 

                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  

 

 

 

 

 

  


