
 

 

ค ำสัง่โรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 

ที่   ๑๕๖    / ๒๕๕๖ 

เร่ือง   แตง่ตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกอบพิธีแสดงตนเปน็พุทธมำมกะ 

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

ด้วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สงัคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ได้จดักิจกรรม  

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนำยน  ๒๕๕๖ เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น โดยก ำหนดให้นักเรียน 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที ่ ๑   แสดงตนเป็นพุทธมำมกะ   ณ  หอประชุมโรงเรียน   เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย

ควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบัญญตั ิระเบียบข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำร

ศึกษำ  พุทธศักรำช  ๒๕๔๗  มำตรำ ๒๗ (๑)  จงึแต่งตัง้คณะกรรมกำรรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

๑.คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

            นำงวรรณี                     บุญประเสริฐ               ประธำนกรรมกำร 

             นำงนภัสสรณ์                  เกียรติอภพิงษ์             รองประธำนกรรมกำร 

            นำยอดุลย์                      ศิริเวช                       กรรมกำร 

             นำงทองกรำว  เสนำขันธ ์  กรรมกำร 

             นำงสุนิดำ                     เดชะทตัตำนนท์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่   อ ำนวยกำรประสำนงำนให้ค ำปรึกษำแนะน ำให้กำรด ำเนินกำรต่ำงๆเป็นไปด้วย 

ควำมเรียบร้อย 

๒.คณะกรรมการด าเนินการ 

นำงสุนิดำ          เดชะทตัตำนนท์             ประธำนกรรมกำร 

นำยอภิวฒัน์   บุญอ่อน            กรรมกำร              น.ส.อัญชล ี เขมะประภำ        กรรมกำร 

นำงวรำภรณ์       สัตยมำภำกร       กรรมกำร                 นำงกำญจนำ       ศิริมหำ           กรรมกำร 

นำงบุญเยีย่ม พิทักศ์วงษ์      กรรมกำร                 นำยมนตรี         สุขสวัสดิ์           กรรมกำร 

นำงสำววันนภำ  สำยพิมพิน         กรรมกำร                 นำงอุษณีษ์         อ้ึงวิทูรสถติย ์    กรรมกำร    

นำยพิรำม        ภูมิวิชิต            กรรมกำร                   นำงสุมิตรำ        สุวรรณธำดำ    กรรมกำร 

นำยปวิตร         สมนึก               กรรมกำร                นำงสำวรัตยำ ร่ำงกำยด ี   กรรมกำร 

นำงสำวสุกัญญำ ชำซิโย             กรรมกำร                 นำยอนุชำ           ค ำแดง             กรรมกำร 

   นำงล ำพอง       พูลเพิ่ม               กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     หน้าที่     ๑. ให้กำรปรึกษำเพื่อให้พธิีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

                    ๒. ก ำหนดขั้นตอนหรือรำยละเอียดต่ำงๆในกำรด ำเนินงำน 

 



๓.   ฝ่ายแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

                   น.ส.อัญชลี      เขมะประภำ          ประธำนกรรมกำร 

นำงล ำพอง  พูลเพิ่ม        กรรมกำร          นำยอภิวฒัน์        บุญอ่อน            กรรมกำร         

นำงวรำภรณ์       สัตยมำภำกร  กรรมกำร  นำงสำววันนภำ   สำยพิมพิน         กรรมกำร           

นำยมนตรี         สุขสวัสดิ์     กรรมกำร  นำงกำญจนำ      ศิริมหำ             กรรมกำร         

นำงอุษณีษ์        อ้ึงวิทูรสถติย ์     กรรมกำร          นำงสุมิตรำ         สุวรรณธำดำ  กรรมกำร 

นำยพิรำม        ภูมิวิชิต            กรรมกำร            นำยปวิตร         สมนึก        กรรมกำร 

นำงสำวสุกัญญำ   ชำซิโย              กรรมกำร            นำยอนุชำ            ค ำแดง    กรรมกำร       

นำงบุญเยีย่ม พิทักศ์วงษ ์ กรรมกำร  น.ส.รัตยำ   ร่ำงกำยด ี กรรมกำร 

น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม  กรรมกำร  น.ส.ลักษณำ   อังกำบส ี กรรมกำร 

น.ส.เสำวลักษณ์ สันติธรรมเมธ ี กรรมกำร  นำงพัชรี    ระมำตร์ กรรมกำร 

นำงนวรัตน์ นำคเสนีย ์ กรรมกำร  นำงพิมพ์สุภคั   บบุผำ  กรรมกำร 

น.ส.ภัทรนุช ค ำด ี  กรรมกำร  น.ส.เกวลี   บญุบำ  กรรมกำร 

น.ส.อรสำ ชำติรัมย ์ กรรมกำร  นำยสุวิท    ปิ่นอมร  กรรมกำร 

น.ส.มีนำ  โอษฐงำม กรรมกำร  นำงพจมำน   ชีววฒันำ กรรมกำร 

นำยเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมกำร  นำงปภำดำ   พชรพงศส์ุข กรรมกำร 

นำยอุตสำห ์ สังขรตัน์  กรรมกำร  นำยสุชำต ิ   รัตนเมธำกูร กรรมกำร 

  นำงวรำภรณ์  สัตยมำภำกร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  น.ส.ภัทรนุช  ค ำด ี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                               

   หน้าที่    ๑.  น ำนักเรียนเขำ้หอประชุมและควบคุมดูแลนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

               ๒.  ฝึกซ้อมตำมพิธีใหถู้กต้อง  จัดหำตัวแทนนักเรียนในกำรกระท ำพิธี   

                ๓.  ฝึกซ้อมในวันจันทร์ที่  ๒๗  พฤษภำคม  ๒๕๕๖  เวลำ  ๑๔.๒๐ น    

และวันจันทร์ที่  ๓  มิถุนำยน  ๒๕๕๖  เวลำ  ๑๔.๒๐ น 

๔.   ฝ่ายพิธีสงฆ ์

นำงวรำภรณ์     สัตยมำภำกร        ประธำนกรรมกำร 

นำงกำญจนำ ศิริมหำ          กรรมกำร             นำงบุญเยีย่ม พิทักษ์วงศ์      กรรมกำร 

น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี        กรรมกำร             นำยอนุชำ          ค ำแดง          กรรมกำร 

น.ส.อัญชล ี  เขมะประภำ          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่    ๑.  นิมนต์พระสงฆเ์ข้ำร่วมพิธี 

              ๒.  รับ – สง่พระสงฆ ์

               ๓.  จดัเคร่ืองดื่ม  เคร่ืองไทยทำน  จดัพำนดอกไม้  พำนธูปเทียน  ถวำยพระสงฆ ์

 

 



 

- ๒   - 

๕.   ฝ่ายสถานที ่

นำงทองกรำว  เสนำขันธ์              ประธำนกรรมกำร 

                      นำยเล็ก             สินวิชัย             รองประธำนกรรมกำร 

นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย์กุล     กรรมกำร                  นำงกุณทล ี    เจษฎำวัลย ์      กรรมกำร          

นำยสำธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร     นักกำรภำรโรงทุกคน         กรรมกำร 

นำงกำญจนำ      ศิริมหำ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่   ๑. จดัสถำนที่บนหอประชุมให้เหมำะสม  ส ำหรบัพระสงฆ ์ ครู  อำจำรย ์ นักเรียน 

             ๒. จัดโต๊ะหมู่บูชำ 

              ๓. ตกแต่งบนเวทีหอประชุมด้วยอักษร  ข้อควำมดงัน้ี 

 
 

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ 

โรงเรียนวชริธรรมสาธิต 

๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

๖.   ฝ่ายพุทธมามกบัตร 

นำงล ำพอง      พูลเพิ่ม         ประธำนกรรมกำร 

นำงวรำภรณ์ สัตยมำภำกร       กรรมกำร            นำยอภิวฒัน์ บุญอ่อน    กรรมกำร 

นำยสิทธิชยั       มำโนชญ์กุล       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่   ๑.  จัดพิมพพ์ุทธมำมกบตัร 

              ๒.  จัดพุทธมำมกบตัรเพื่อมอบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่๑ – ๑๑ 

๗.   ฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

นำยสมยศ        แม้นสงวน        ประธำนกรรมกำร 

นำยสุวิทย์         ปิ่นอมร         กรรมกำร              นำยภำคภูมิ      แก้วเย็น        กรรมกำร 

นำยธรัตน์          บัลลังค์โพธ์ิ    กรรมกำร               นำยก ำพล        จำงจะ          กรรมกำร 

นำยสิทธิชยั       มำโนชญ์กุล    กรรมกำร 

นำยปวิตร สมนึก          กรรมกำรและเลขำนุกำร 



- ๓   - 

หน้าที ่  ๑.  ควบคุมอ ำนวยควำมสะดวกเก่ียวกับแสง  เคร่ืองเสยีงบนหอประชุมโรงเรียน 

              ๒.  บันทึกภำพน่ิง  ภำพวิดทิัศน์ 

   ๓.  พิมพ์พุทธมำมกบัตร 

   ๔.  จัดท ำตัวอักษรบนเวที 

๘.   ฝ่ายพิธีกร 

น.ส.อัญชล ี เขมะประภำ        ประธำนกรรมกำร 

นำงวรำภรณ์ สัตยมำภำกร       กรรมกำร        นำงสำวดวงพร       เชื้อมโนชำญ        กรรมกำร 

นำงสำวรัตยำ ร่ำงกำยด ี       กรรมกำร        นำงบุญเยีย่ม      พิทักศ์วงษ ์       กรรมกำร 

นำงล ำพอง         พูลเพิ่ม           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่   ๑.  จัดหำฝึกซ้อมพิธีกรด ำเนินรำยกำร  และตัวแทนนักเรียนในกำรกระท ำพิธี 

              ๒.   ควบคุมรำยกำรใหเ้ป็นไปตำมก ำหนดกำร 

๙. ฝ่ายประเมินผล 

นำยอภิวฒัน์       บุญอ่อน      ประธำนกรรมกำร 

นำยอนุชำ ค ำแดง          กรรมกำร      น.ส.รัตยำ    ร่ำงกำยดี         กรรมกำร 

น.ส.สุกัญญำ ชำซิโย            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่   ๑.  จัดท ำเคร่ืองมือประเมินผล  เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ำข้อมูล 

            ๒.  สรุปผลกำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรประเมินต่อผูบ้ริหำรและผู้เก่ียวข้อง 

 

ทั้งน้ี   ตั้งแต่วันที ่   ๓๐  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖   เปน็ต้นไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่     ๓๐  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

                                                    
(นำงวรรณี     บญุประเสริฐ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 

 


