
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่   ๑๘๔  / ๒๕๕๖ 
เร่ือง   แต่งตัง้คณะกรรมกำรจัดงำนเทศมหำชำติ  เพื่อถวำยเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสงัฆรำช 
สกลมหำสังฆปริณำยก ถวำยเป็นพระรำชกุศลเฉลมิพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั             
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ และ  และวันสถำปนำโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  

******************************** 
                    คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
วชิรธรรมสาธิต     คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  คณะครู บคุลากร นกัเรียน  นกัพฒันา 
ผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ห้างร้าน  และชมุชนใกล้โรงเรียน     ได้ร่วมกนัจดังานเทศน์มหาชาต ิ
เพื่อถวายเป็นพระกศุลแดส่มเด็จพระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปริณายก   ถวายเป็นพระะราชกศุลเฉลิมพระเกียรติแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชชินีนาถ และวนัสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต              
โดยก าหนดจดังานในวนัที่ ๒๙ – ๓๐  กรกฏาคม  ๒๕๕๖ ณ หอประชมุโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
  เพื่อให้การจดังานเทศน์มหาชาติดงักล่าว ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา  
๒๗  (๑)  แหง่พระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  พทุธศกัราช  ๒๕๔๗   จงึแตง่ตัง้
คณะกรรมการด าเนินงาน ดงัตอ่ไปนี ้
๑.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
 ๑. พระราชวชิรโสภณ   ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ๒. พระพิพฒันกิจวธิาน   ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ๓. นายสุทธิ      ปัญญาสกลุวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 ๔. นายสมพร      ทีปจิรังกลู  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ๕. นายอ านวย       ศรีตระกลูทรัพย์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 ๖.  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน     กรรมการ 
 ๗.  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการ 
 ๘.  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง     กรรมการ 
หน้ำที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกในการด าเนนิการ 
๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 ๑.  นางวรรณี  บญุประเสริฐ     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ์     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางทองกราว  เสนาขนัธ์     กรรมการ 
 ๔.  นางสุนิดา  เดชะทตัตานนท ์     กรรมการ 
 ๕.  นายสมยศ  แม้นสงวน     กรรมการ 
 ๖.  นายเพ่ิมศกัด์ิ  พลูสวสัด์ิ     กรรมการ 
 ๗.  นายพิราม  ภูมิวิชิต      กรรมการ 
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 ๘.  นายสมจิตร์  แพทย์รัตน ์    กรรมการ 

๙.  นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสขุ    กรรมการ 
๑๐.นางพชัรี  ระมาตร์     กรรมการ 
๑๑. นายเล็ก  สินวิชยั     กรรมการ 
๑๒. นางณฏัฐ์ธยาน ์ สนัน่ไหว     กรรมการ 
๑๓. นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กลุ    กรรมการ 

 ๑๔  นายณรงค์  หนนูารี     กรรมการ 
 ๑๕. น.ส.ลกัษณา  องักาบสี     กรรมการ 
 ๑๖. นางล าพอง  พลูเพิ่ม     กรรมการ 
 ๑๗. นางกาญจนา สินวิชยั     กรรมการ 
 ๑๘. นางแสนสุข  ค าแก้ว     กรรมการ 
 ๑๙. น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด    กรรมการ 
 ๒๐. น.ส.นิภาพรรณ อดลุย์กิตติชยั    กรรมการ 
 ๒๑. น.ส.ภทัรนชุ  ค าด ี     กรรมการ 
 ๒๒. นางชนิสรางค์ ปรากฏชือ่    กรรมการ 
 ๒๓. นายเพชร  สาระจนัทร์    กรรมการ 
 ๒๔. นางเกษรา  ก้องศกัด์ิศรี    กรรมการ 
 ๒๕. น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์    กรรมการ 
 ๒๖. น.ส.จิรา  จัน่เล็ก     กรรมการ 

๒๗. นายมนตรี  สุขสวสัด์ิ     กรรมการ 
๒๘. นายปุ้ ย  คงอไุร     กรรมการ 
๒๙. นายสุเนตร  ศรีใหญ่     กรรมการ 
๓๐. น.ส.ภทัรนนัท ์ แดนวงศ์     กรรมการ 

 ๓๑. นายอดลุย์  ศิริเวช     กรรมการและเลขานกุาร 
 ๓๒. นางวราภรณ์  สตัยมาภากร    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 
 ๓๓. นางทศันีย์  วงค์เขียว    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 
หน้ำที่ ๑.ประสานงานกบัคณะกรรมการทกุฝ่าย 
 ๒. ติดตอ่ประธานในพิธีเปิดและนิมนต์พระ 
 ๓. ด าเนินการจดัการเทศน์มหาชาติ ในวนัที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 ๔. ท าเกียรติบตัรมอบให้พระวทิยากรที่มาเทศน์มหาชาติ 
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๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่   
 ๑. นางทองกราว  เสนาขนัธ์    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กลุ    รองประธานกรรมการ 
 ๓.นางกณุฑลี  เจษฎาวลัย์    กรรมการ 
 ๔.น.ส.ภทัรนนัท ์  แดนวงศ์     กรรมการ 
 ๕.นายศภุกิจ  หนองหวัลิง    กรรมการ 
 ๖. นายเพชร  สาระจนัทร์    กรรมการ 
 ๗. นายจกัรกฤษณ์ ชยัปราโมทย์    กรรมการ 
 ๘. น.ส.ชลิตา  บญุรักษา    กรรมการ 
 ๙. นายสาธิต  แก้วศรีทศัน ์    กรรมการ 
 ๑๐.นายเล็ก  สินวิชยั     กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำที่ ๑.  ผูกผ้าหน้าเวที หอประชมุโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

๒. ประดิษฐ์ตวัอกัษรบนเวทีและจดัป้ายนเิทศก าหนดการจดังาน 
๓. เขียนป้ายผ้าประชาสมัพนัธ์หน้าโรงเรียน 
๔. เขียนป้ายผ้าต้อนรับประธานในพิธีเปิดและแขกผู้ มีเกียรติ 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดอำหำรคำว-หวำน และน ำ้ดื่ม 
 ๑.  นางทองกราว  เสนาขนัธ์    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางพิมพ์สภุคั  บบุผา     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  น.ส.นงพร  จูพ่ิชญ์     กรรมการ 
 ๔.  น.ส.ลกัษณา  องักาบสี     กรรมการ 
 ๕.  น.ส.รุ่งตะวนั  ทาโสต     กรรมการ 
 ๖.  นางณฎัฐ์ธยาน ์ สนัน่ไหว     กรรมการ 
 ๗.  วา่ที่ร้อยตรีหญิงก่ิงกมล ชกูะวิโรจน ์    กรรมการ 
 ๘.  นกัการภารโรง      กรรมการ 
 ๙.  นางกาญจนา  ศิริมหา     กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำที่ ๑.  จดัอาหารคาว-หวาน ส าหรบัเลีย้งพระเพล 

๒. จดัเตรียมน า้ดื่มส าหรับพระสงฆ์ ประธานและแขกผู้ มีเกียรติทีม่าร่วมงานในแตล่ะกณัฑ์ 
และงานวนัสถาปนาโรงเรียน 

๓. จดัอาหารและน า้ดื่มส าหรับนกัเรียนวงดนตรีไทย 
๔. จดัอาหารและน า้ดื่มให้กบัผู้ที่มาฟังเทศน์มหาชาต ิ
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๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร และดูแลพระสงฆ์ 
 ๑.  นายอดลุย์  ศิริเวช     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางวราภรณ์  สตัยมาภากร    รองประธานกรรมการ  
 ๓.  นางบญุเย่ียม  พิทกัษ์วงศ์    กรรมการ 
 ๔.  น.ส.วนันภา  สายพิมพิน    กรรมการ 
 ๕. นายมนตรี  สุขสวสัด์ิ     กรรมการ 
 ๖. นายอภิวฒัน ์  บญุออ่น     กรรมการ 
 ๗. นายปวิตร  สมนกึ     กรรมการ 
 ๘. น.ส.อญัชลี  เขมะประภา    กรรมการ 
 ๙.นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา    กรรมการ 
 ๑๐.น.ส.รัตยา  ร่างกายดี    กรรมการ 
 ๑๑.นางอษุณีย์  อึง้วฑิูรยส์ถิต    กรรมการ 
 ๑๒.น.ส.สุกญัญา  ซาซิโย      กรรมการ 
 ๑๓.นายอนชุา  ค าแดง     กรรมการ 
 ๑๔.นายเล็ก  สินวิชยั     กรรมการและเลขานกุาร 
 ๑๕.นางล าพอง  พลูเพิ่ม     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 
หน้ำที่ ๑.  เตรียมค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิด 
 ๒.  จดัล าดบัขัน้ตอนของพธีิการและด าเนินการตามล าดบั 
 ๓. จดัอปุกรณ์กรวดน า้ให้เจ้าภาพทกุกณัฑ์ รวมทัง้ดอกไม้ธูปเทียนและดอกไม้ชยญัโต 
 ๔. เตรียมปัจจยัและเคร่ืองไทยธรรมเพื่อถวายพระนกัเทศน์มหาชาติ 
 ๕. จดันกัเรียนรับบริจาคจากการเทศน์มหาชาตใินหอประชมุ เตรียมข้าวตอกดอกไม้ไว้โปรย 
 ๖. ต้อนรับ ดแูลปฎิบติัพระสงฆ์จากวดัตา่งๆ 
 ๗. ประสานงานกบัฝ่ายอาหาร เคร่ืองด่ืมส าหรับถวายพระ 
๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 
 ๑.  นายเล็ก  สินวิชยั     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายเพ่ิมศกัด์ิ  พลูสวสัด์ิ    กรรมการ 
 ๓.  นางล าพอง  พลูเพิ่ม     กรรมการ 
 ๔.  นางณฎัฐ์ธยาน ์ สนัน่ไหว     กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำที่ ๑.  ด าเนินรายการ กลา่วเชิญประธานในพิธี จดุธูปเทียนเพื่อเร่ิมพิธี และเชิญเจ้าภาพถวายปัจจยั 
                   เคร่ืองไทยธรรม เม่ือจบกณัฑ์ 
 ๒.  ประสานงานกบัฝ่ายตา่งๆ ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฎิคมและต้อนรับ 
 ๑. นางนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ์    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสนุิดา  เดชะทตัตานนท ์    รองประธานกรรมการ 

๓. นางทองกราว  เสนาขนัธ์    กรรมการ 
 ๔. นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กลุ    กรรมการ 
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 ๕. นายณรงค์  หนนูารี     กรรมการ 
 ๖.  น.ส.ลกัษณา  องักาบสี     กรรมการ 
 ๗.  นางล าพอง  พลูเพิ่ม     กรรมการ 
 ๘.  นางกาญจนา  สินวิชยั     กรรมการ 
 ๙.  น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด    กรรมการ 
 ๑๐. น.ส.นิภาพรรณ อดลุย์กิตติชยั    กรรมการ 
 ๑๑. นายพิราม  ภูมิวิชิต     กรรมการ 
 ๑๒. นางแสนสุข  ค าแก้ว     กรรมการ 
 ๑๓. คณะกรรมการนกัเรียน     กรรมการ 
 ๑๔. นายอดลุย์  ศิริเวช     กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำที่ ต้อนรับ  -     คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

- คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 
- คณะกรรมการผู้ปกครองเครือขา่ย 
- คณะครู นกัเรียนที่มาร่วมงาน 
- แขกผู้ มีเกียรติที่มาร่วมงาน 

๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลนักเรียน 
 ๑.  นายอดลุย์  ศิริเวช     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายเพ่ิมศกัด์ิ  พลูสวสัด์ิ    รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายมนตรี  สุขสวสัด์ิ     กรรมการ 
 ๔.  นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพนัธ์    กรรมการ 
 ๕.  นายสุเนตร  ศรีใหญ่     กรรมการ 
 ๖.  น.ส.ภทัรนชุ  ค าด ี     กรรมการ 
 ๗. นางชนสิรางค์  ปรากฏชือ่    กรรมการ 
 ๘. นายเพชร  สาระจนัทร์    กรรมการ 
 ๙. นางเกษรา  ก้องศกัด์ิศรี    กรรมการ 
 ๑๐.น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์    กรรมการ 
 ๑๑.นายอภิวฒัน ์  บญุออ่น     กรรมการ 
 ๑๒.น.ส.อรสา  ชาติรัมย์     กรรมการ 
 ๑๓.น.ส.จริา  จัน่เล็ก     กรรมการ 
 ๑๔.นายปุ้ ย  คงอไุร     กรรมการ 
 ๑๕.น.ส.ภทัรนนัท ์ แดนวงศ์     กรรมการ 
 ๑๖.นางพรพรรณ  ยวดย่ิง     กรรมการ 
 ๑๗.นางวราภรณ์  แก้วเชาว์รัมย์    กรรมการ 
 ๑๘.นางธนภร  เนตรสวา่ง    กรรมการ 
 ๑๙.น.ส.ฌชัชา  ปัญญาเมา    กรรมการ 
 ๒๐.น.ส.วชิราภรณ์ สนัตวงษ์     กรรมการ 
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 ๒๑.นายเศรฐ์โสรช ชื่นอารมณ์    กรรมการ 
 ๒๒.นายนพิล  ทรัพย์สรลั    กรรมการ 
 ๒๓.นางปภาดา  ทรัพย์สรลั    กรรมการ 
 ๒๔.น.ส.อรวรรยา  ภาคค า     กรรมการ 
 ๒๕.นายสุชาติ  รัตนเมธากลุ    กรรมการ 
 ๒๖.น.ส.ภานมุาศ  ชาติทองแดง    กรรมการ 
 ๒๗.น.ส.มีนา  โอษฐงาม    กรรมการ 
 ๒๘.นายทนิกร  พานจนัทร์    กรรมการ 
 ๒๙.น.ส.เสาวลกัษณ์ สนัติธรรมเมธี    กรรมการ 
 ๓๐.น.ส.ธัญญารัตน ์ พิมสา     กรรมการ 
 ๓๑.นายสมพร  โพธ์ิศรี     กรรมการ 
 ๓๒.นายอภิชาต  จุม่หวัโทน    กรรมการ 
 ๓๓.น.ส.พิชชาพร  บญุยืน     กรรมการ 
 ๓๔.น.ส.มวารี  ใจชพูนัธ์     กรรมการ 
 ๓๕. คณะกรรมการนกัเรียน     กรรมการ 
 ๓๖. นายพิราม  ภูมิวิชิต     กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำที่ ๑.  ประชมุ นดัหมาย แจ้งก าหนดการ เตรียมความพร้อมแกน่กัเรียน 

๒. ประชาสมัพนัธ์นกัเรียนในการจดังานเทศน์มหาชาติ และร่วมกนัท าบญุกณัฑ์ที่นกัเรียนแตล่ะห้องเป็นเจ้าภาพ 
๓. อบรม ตกัเตือน ขอความร่วมมือเก่ียวกบัมารยาทในการฟัง การรู้จกักาลเทศะและประโยชนท์ี่นกัเรียนจะได้รับ 
๔. ควบคมุดแูลให้นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามก าหนดการ 

๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำร 
 ๑.  นางนภสัสรณ์              เกียรติอภิพงษ์    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสุนิดา  เดชะทตัตานนท ์    รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางทองกราว  เสนาขนัธ์    กรรมการ 
 ๕.  นางวราภรณ์  สตัยมาภากร    กรรมการ 
 ๖.  นางโสภา  พงศ์เทพปูถมัภ์    กรรมการ 
 ๗.   น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์     กรรมการ 
 ๘.   น.ส.จฬุาลกัษณ์ วงศ์ค าจนัทร์    กรรมการ 
 ๙.   นางทศันีย์  วงค์เขียว    กรรมการ 
             ๑๐. นางปทมุ  โสภาคท ี    กรรมการ 
             ๑๑.  น.ส.อรอนงค์ จิระกลุ     กรรมการ 
 ๑๒. นางณฏัฐ์ธยาน ์ สนัน่ไหว     กรรมการ 
 ๑๓. น.ส.วณิชยา  อเนกวิชวิทยา    กรรมการ 
 ๑๔. นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสขุ    กรรมการ 
 ๑๕. น.ส.สารฤทธ์ิ  โพธิราช     กรรมการ 
 ๑๖. น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ์    กรรมการ 
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 ๑๗. น.ส.เกวลี  บญุบา     กรรมการ 
 ๑๘. น.ส.อนศุรา  บญุหลิม     กรรมการ 
 ๑๙. น.ส.พรรณิภา สีลาโส     กรรมการ 
 ๒๐. น.ส.พนิดา  ยอดรัก     กรรมการ 
 ๒๑. นายอดลุย์  ศิริเวช     กรรมการและเลขานกุาร 
 ๒๒. น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 
หน้ำที่ ๑.  ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆและจดัท าหนงัสือเชิญแขกผู้ มีเกียรติ 

๒. รวบรวมเอกสารเร่ืองเทศน์มหาชาติจดัท ารูปเล่ม 
๓. จดัท าหนงัสือเทศน์มหาชาติ จ านวน  ๓,๐๐๐ เล่ม เอกสารส าหรับประธานและแขกผู้ มีเกียรติ 
๔. จดัพิมพ์ใบฎีกาเทศน์มหาชาติจ านวน ๒๐,๐๐๐ ใบ 
๕. จดัท าแผนผงัการจดังาน 
๖. จดัพิมพห์นงัสือหนงัสือขอบคณุ/ใบเสร็จรับเงินเทศน์มหาชาติ ตามระดบัที่ก าหนด 
๗. จดัท าป้ายนเิทศแสดงยอดการบริจาคของนกัเรียนแตล่ะระดบัชัน้ 

๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเหรัญญิก 
 ๑.  นางนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ์    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายปุ้ ย  คงอไุร     กรรมการ 
 ๓.  น.ส.มยรีุ  ม่ิงมงคล     กรรมการ 
 ๔.  นายสมจิตร์  แพทย์รัตน ์    กรรมการ 
 ๕.  น.ส.สุวรรณี  พิริยะประทาน    กรรมการ 
 ๖.  นางวราภรณ์  สตัยมาภากร    กรรมการ 
 ๗.  นางบญุเย่ียม  พิทกัษ์วงศ์    กรรมการ 
 ๘.  น.ส.อรอนงค์  จิระกลุ     กรรมการ 
 ๙.  นางทศันีย์  วงค์เขียว    กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำที่ ๑.  รวบรวมเงินจากผู้ มีจิตศรัทธาร่วมท าบญุเทศน์มหาชาติจากหนว่ยงานตา่งๆทัง้ภายในและภายนอก 
 ๒. เตรียมปัจจยัเพื่อถวายพระนกัเทศน ์
 ๓. ท าบญัชีรายรับ-รายจา่ย 
 ๔. จดัท าบอร์ประชาสมัพนัธ์แสดงยอดเงินบริจาค 
๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยแสง-เสียง ถ่ำยภำพและวีดิทศัน์ 
 ๑.  นายสมยศ  แม้นสงวน    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายปวิตร  สมนกึ     กรรมการ 
 ๓.  นายธรัตน ์  บลัลงัค์โพธ์ิ    กรรมการ 
 ๔.  นายภาคภูมิ  แก้วเย็น     กรรมการ 
 ๕.  นายก าพล  จางจะ     กรรมการ 
 ๖.  นายสมฎุฎ์ิ  ภาษาด ี     กรรมการ 
 ๗.  นายสิทธิชยั  มาโนชญ์กลุ    กรรมการ 
 ๘.  นายวชัระ  เตง๋เจริญสขุ    กรรมการ 
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 ๙. นายสุวทิ  ป่ินอมร     กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำที่ ๑.  เตรียมเคร่ืองเสียงและแสงทกุจดุ 

๒. บนัทกึภาพและวีดีทศัน์ตลอดการจดังานเทศน์มหาชาติ 
๓. หลงัเสร็จงานให้รวบรวมภาพนิ่งและวีดีทศันท์ัง้หมดใสแ่ผ่นซีดีส่งมอบตอ่กลุ่มบริหารงานทัว่ไป เพื่อจดัท า 

VCD แฟ้มภาพเสนอผู้บริหารตอ่ไป 
๑๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำรำยได้ 
 ๑.  นางวรรณี  บญุประเสริฐ    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ์     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายอดลุย์  ศิริเวช     กรรมการ 
 ๔.  นางทองกราว  เสนาขนัธ์    กรรมการ 
 ๕.  นายสมยศ  แม้นสงวน    กรรมการ 
 ๖.  นายสมจิตร์  แพทย์รัตน ์    กรรมการ 
 ๗.  นางทศันีย์  วงค์เขียว    กรรมการ 
 ๘.  นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสขุ    กรรมการ 
 ๙.  นางพชัรี  ระมาตร์     กรรมการ 
             ๑๐.นายเล็ก  สินวิชยั     กรรมการ 
             ๑๑.นางศิริพร  โกมารกลุ    กรรมการ 
            ๑๒.นางวราภรณ์  สตัยมาภากร    กรรมการ 
            ๑๓.น.ส.ภทัรนชุ  ค าด ี     กรรมการ 
            ๑๔.นางชนิสรางค์ ปรากฏชือ่    กรรมการ 
            ๑๕.นายเพชร  สาระจนัทร์    กรรมการ 
            ๑๖.นางเกษรา  ก้องศกัด์ิศรี    กรรมการ 
 ๑๗.น.ส.เสาวนีย์  จิระสุทธ์ิตระกลู    กรรมการ 
 ๑๘.น.ส.เพ่ิมศกัด์ิ  พลูศกัด์ิ     กรรมการ 
 ๑๙.นางพจมาน  ชีววฒันา    กรรมการ 
            ๒๐.น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์    กรรมการ 
            ๒๑.น.ส.จิรา  จัน่เล็ก     กรรมการ  
            ๒๒.นายมนตรี  สุขสวสัด์ิ     กรรมการ 
            ๒๓.นายปุ้ ย  คงอไุร     กรรมการ 
 ๒๔.นายสุเนตร  ศรีใหญ่     กรรมการ 
 ๒๕.น.ส.ภทัรนนัท ์ แดนวงศ์     กรรมการ 
 ๒๖.น.ส.อษุา    นะแนง่น้อย    กรรมการ 
 ๒๗.นายพิราม  ภูมิวิชิต     กรรมการ 
 ๒๘.ครูและบคุลากรทกุคน      กรรมการ 
            ๒๘.นางทศันีย์  วงค์เขียว    กรรมการและเลขานกุาร 
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หน้ำที่ ๑.   ส่งเอกสารถงึผู้ปกครองเพือ่เชิญชวนร่วมท าบญุ 

๒. ส่งหนงัสือเชิญชวนหนว่ยงานตา่งๆในชมุชนและโรงเรียนใกล้เคียงมาร่วมท าบญุ 
๓. จดักิจกรรมน านกัเรียน 
๔. รวบรวมเงินท าบญุสง่หวัหน้าคณะสีและหวัหน้าคณะสีน าส่งกลุ่มบริหารงบประมาณ 

๑๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดงและดนตรีไทย 
 ๑.  นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กลุ    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายอสุาห ์  เพชรประพนัธ์    กรรมการ 
 ๓.  นายสาธิต  แก้วศรีทศัน ์    กรรมการ 
 ๔.  นางกณุฑลี  เจษฎาวลัย์    กรรมการ 
 ๕. น.ส.ภทัรนนัท ์  แดนวงศ์     กรรมการ 
 ๖. นายจกักฤษณ์  ชยัปราโมทย์    กรรมการ 
 ๗. น.ส.ชลิตา  บญุรักษา    กรรมการ 
 ๘. นางณฏัฐ์ธยาน ์ สนัน่ไหว     กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำที่ ๑.  จดัดนตรีไทยเพื่อบรรเลงเพลงขณะเทศน์มหาชาติ ในวนัที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 ๒.  จดัการแสดงประกอบการเทศน์ตามความเหมาะสม 
๑๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเตรียมอุปกรณ์ติดกัณฑ์เทศน์ 
 ๑. นางทองกราว  เสนาขนัธ์    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กลุ    กรรมการ 
 ๓. นางกณุฑลี  เจษฎาวลัย์    กรรมการ 
 ๔. น.ส.ภทัรนนัท ์  แดนวงศ์     กรรมการ 
 ๕. นายศภุกิจ  หนองหวัลิง    กรรมการ 
 ๖. นายจกัรกฤษณ์ ชยัปราโมทย์    กรรมการ 
 ๗. น.ส.ชลิตา  บญุรักษา    กรรมการ 
 ๘. นายสาธิต  แก้วศรีทศัน ์    กรรมการ 
 ๙. น.ส.นิตติกา  แสงสวสัด์ิ    กรรมการ 
 ๑๐.น.ส.วิไลรัตน ์  กระลาม     กรรมการ 
 ๑๑.น.ส.สุดาพร  รางทอง     กรรมการ 
 ๑๒.น.ส.พรสุดา  มินส าโรง    กรรมการ 
 ๑๓.นายเล็ก  สินวิชยั     กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำที่ ๑.  จดัเตรียมถงัหรืออปุกรณ์และไม้ติดกณัฑ์เทศน ์
 ๒.  ประสานงานกบัฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
๑๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสมัพันธ์ 
 ๑.  นางทองกราว  เสนาขนัธ์    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กลุ    กรรมการ 
 ๓.  นางพิมพ์สภุคั  บบุผา     กรรมการ 
 ๔.  น.ส.จิรา  จัน่เล็ก     กรรมการ 
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 ๕.  นายมนตรี  สุขสวสัด์ิ     กรรมการ 
 ๖. นายปุ้ ย  คงอไุร     กรรมการ 
 ๗. นายสุเนตร  ศรีใหญ่     กรรมการ 
 ๘. น.ส.ภทัรนนัท ์  แดนวงศ์     กรรมการ 
 ๙. นางแสนสุข  ค าแก้ว     กรรมการ 
 ๑๐.นายเพชร  สาระจนัทร์    กรรมการ  
 ๑๑.นางพชัรี  ระมาตร์     กรรมการ 
 ๑๒.นางทิพย์จนัทร์ หงษา     กรรมการ 

๑๓.ครูที่ปรึกษาทกุระดบัชัน้     กรรมการ 
 ๑๔.  นางณฏัฐ์ธยาน ์ สนัน่ไหว      กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำที่ ๑.  ประชาสมัพนัธ์เร่ืองการเทศน์มหาชาติ ประวติัความเป็นมา ตลอดจนอานสิงส์ของการท าบญุเทศน์ 
                    มหาชาติให้กบัครู นกัเรียน เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมฟังและร่วมท าบญุเทศน์มหาชาติ 

๒. ประชาสมัพนัธ์เสียงตามสายทกุวนัในเวลาเช้า 
๓. ติดตอ่ประสานงานโทรทศัน์ท าข่าว/ส่งเอกสารประชาสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานภายนอก 
๔. จดัท าไวนลิประชาสมัพนัธ์การจดังานติดหน้าโรงเรียนและสถานที่ที่เหมาะสม 
๕. ประสานงานด้านการปิดป้ายประกาศตามสถานที่ตา่งๆ 
๖. เชิญชวนชมุชนเข้าร่วมงาน 
๗. เล่าประวติัโดยยอ่ของกณัฑ์ตา่งๆทกุวนั 
๘. ประกาศรายชื่อผู้ มีอปุการคณุในการเทศน์มหาชาต ิ

๑๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย 
 ๑.  นายอดลุย์  ศิริเวช     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพนัธ์    กรรมการ 
 ๓. วา่ที่ร.ต.หญิงก่ิงกมล     ชกูะวิโรจน์    กรรมการ 
 ๔.  นกัศกึษาวิชาทหาร      กรรมการ 
 ๕. นายอตุสาห ์  สงัขรัตน ์    กรรมการ 

๖.  นกัการภารโรง      กรรมการ 
๗.  นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชยั    กรรมการและเลขานกุาร 

หน้ำที่ ๑.  บริหารและจดัการด้านการจราจร อ านวยความสะดวกด้านสถานที่จอดรถแกแ่ขกที่มาร่วมงาน 
๒. ควบคมุ ดแูลความปลอดภยั ตลอดการจดังานเทศน์มหาชาต ิ

๑๘. ฝ่ำยพยำบำล 
 ๑. นางจฑุามาศ  วานิชชงั     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนลินพร  สมสมยั     กรรมการ 
 ๓. น.ส.ภาชิน ี  รัตนศรีปัญญะ    กรรมการ 
 ๔. น.ส.สุกญัญา  มหาฤทธ์ิ    กรรมการ 
 ๕. น.ส.พอพิศ  แก้วคณู     กรรมการ 
 ๖. น.ส.ธนพร  นิกาญกลู    กรรมการและเลขานกุาร 



-  ๑๑  - 
 
๑๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 ๑.  น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์     ประธานกรรมการ 
 ๒.  น.ส.จิรา  จัน่เล็ก     กรรมการ 
 ๓.  น.ส.ศิราภร  นาบญุ     กรรมการ 
 ๔.  น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์    กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำที่ ด าเนินการประเมินผล/ สรุปผล และรายงานให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 
 ขอให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาที่มีชือ่ตามค าสัง่นี ้ปฎิบติัหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอยา่งเต็มก าลงัความรู้ 
ความสามารถ เพื่อประโยชนแ์กน่กัเรียน โรงเรียนและประเทศชาติสืบไป 
 
  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัที่  ๑๒  เดือน  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
   สัง่  ณ  วนัที่  ๑๒  เดือน มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

                                                                              
           (นางวรรณี    บญุประเสริฐ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 

 


