
 
ค าส่ังโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 

ที่    ๑๘๒    / ๒๕๕๘ 
เร่ือง   แต่งตัง้คณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาต ิ เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวชริธรรมสาธิต  

******************************** 
                    คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
วชิรธรรมสาธิต     คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  คณะครู บคุลากร นกัเรียน  นกัพฒันา 
ผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ห้างร้าน  และชมุชนใกล้โรงเรียน     ได้ร่วมกนัจดังานเทศน์มหาชาติ 
เน่ืองในวนัสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในวนัท่ี ๒๘ – ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชมุโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
  เพ่ือให้การจดังานเทศน์มหาชาติดงักลา่ว ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา  
๒๗  (๑)  แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  พทุธศกัราช  ๒๕๔๗   จงึแตง่ตัง้
คณะกรรมการด าเนินงาน ดงัตอ่ไปนี ้
๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑. พระราชวชิรโสภณ   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ๒. พระพิพฒันกิจวิธาน   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ๓. นายสทุธิ      ปัญญาสกลุวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 ๔. นายสมพร      ทีปจิรังกลู  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ๕. นายอ านวย       ศรีตระกลูทรัพย์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 ๖.  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน     กรรมการ 
 ๗.  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการ 
 ๘.  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง     กรรมการ 
หน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ 
๒.  คณะกรรมการด าเนินการ 
 ๑.  นางวรรณี  บญุประเสริฐ     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ์     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายสมชยั  ก้องศกัด์ิศรี     รองประธานกรรมการ 
 ๔.  นางทองกราว  เสนาขนัธ์     กรรมการ  
 ๕.  นางปานทิพย์  สขุเกษม      กรรมการ    
 ๖.  นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์     กรรมการ 

๗. นางโสภา  พงศ์เทพปูถมัภ์     กรรมการ 
๘. นายเลก็  สินวิชยั      กรรมการ 
๙. น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์      กรรมการ 
๑๐.นายพิราม  ภมูิวิชิต      กรรมการ 
๑๑.นางพรพรรณ  ยวดย่ิง      กรรมการ 
๑๒.น.ส.ศิริพร  โกมารกลุ     กรรมการ 
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๑๓.นางณฏัฐ์ธยาน์ สนัน่ไหว     กรรมการ 
๑๔.นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กลุ    กรรมการ 

 ๑๕. นายณรงค์  หนนูารี     กรรมการ 
 ๑๖. น.ส.ลกัษณา  องักาบสี     กรรมการ 
 ๑๗. นางล าพอง  พลูเพ่ิม     กรรมการ 
 ๑๘. นางกาญจนา สินวิชยั     กรรมการ 
 ๑๙. นายนิพนธ์  พจนสวุรรณชยั    กรรมการ 
 ๒๐.น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด    กรรมการ 
 ๒๑.น.ส.นิภาพรรณ อดลุย์กิตติชยั    กรรมการ 
 ๒๒.น.ส.ภทัรนชุ  ค าดี     กรรมการ 
 ๒๓.นายสชุาต ิ  รัตนเมธากรู    กรรมการ 
 ๒๔.นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ    กรรมการ 
 ๒๕.นายไพโรจน์  อินต๊ะภา     กรรมการ 
 ๒๖.น.ส.วชิราภรณ์ สนัตวงศ์     กรรมการ 
 ๒๗.นายอภิวฒัน์  บญุออ่น     กรรมการ 
 ๒๘.นางสภุาภรณ์  ภู่ระหงษ์     กรรมการ 
 ๒๙.น.ส.เกวลี  บญุบา     กรรมการ 

๓๐.นายสเุนตร  ศรีใหญ่     กรรมการ 
๓๑.นายเพชร  สาระจนัทร์    กรรมการ 
๓๒.นายศภุกิจ  เซียะสวสัด์ิ    กรรมการ 
๓๓.น.ส.กมลรัตน์  ตระกลูสถิตย์มัน่    กรรมการ 

 ๓๔.นายสมชยั  ก้องศกัด์ิศรี    กรรมการและเลขานกุาร 
 ๓๕. นางวราภรณ์  สตัยมาภากร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓๖. นางทศันีย์  วงค์เขียว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
หน้าที่ ๑. ประสานงานกบัคณะกรรมการทกุฝ่าย 
 ๒. ติดตอ่ประธานในพิธีเปิดและนิมนต์พระ 
 ๓. ด าเนินการจดัการเทศน์มหาชาติ ในวนัท่ี  ๒๘ – ๒๙   กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
 ๔. ท าเกียรติบตัรมอบให้พระวทิยากรท่ีมาเป็นองค์เทศน์มหาชาติ 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่   
 ๑. นางทองกราว  เสนาขนัธ์    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กลุ    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางกณุฑล ี  เจษฎาวลัย์    กรรมการ 
 ๔. น.ส.ภทัรนนัท์  แดนวงศ์     กรรมการ 
 ๕. นายศภุกิจ  หนองหวัลิง    กรรมการ 
 



 
- ๓    - 

 
 ๖. นายเพชร  สาระจนัทร์    กรรมการ 
 ๗. นางกาญจนา  ศิริมหา     กรรมการ 
 ๘. น.ส.ปรัชญา  การรักษา    กรรมการ 
 ๙. น.ส.ชลิตา  บญุรักษา    กรรมการ 
 ๑๐.นายสาธิต  แก้วศรีทศัน์    กรรมการ 
 ๑๑.นกัการภารโรง      กรรมการ 
 ๑๒.นายเลก็  สินวิชยั     กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ ๑.  ผกูผ้าหน้าเวที หอประชมุโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

๒. ประดิษฐ์ตวัอกัษรบนเวทีและจดัป้ายนิเทศก าหนดการจดังาน 
๓. เขียนป้ายผ้าต้อนรับประธานในพิธีเปิดและแขกผู้มีเกียรติ 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายทุนการศึกษา 
 ๑.  นางทศันีย์  วงค์เขียว    ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.อินทิรา  จัน่โต     กรรมการ 
 ๓. น.ส.สกุญัญา  ชาซิโย     กรรมการ 
 ๔. ครูท่ีปรึกษา       กรรมการ 
 ๕. น.ส.จฬุาลกัษณ์ วงศ์ค าจนัทร์    กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ ๑.  จดัหาทนุและนกัเรียนท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับทนุการศกึษา 
 ๒.  ด าเนินพิธีมอบทนุการศกึษา 
๕.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสาร 
 ๑.  นางนภสัสรณ์              เกียรติอภิพงษ์    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางวราภรณ์  สตัยมาภากร    รองประธานกรรมการ 
 ๓.   น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์     กรรมการ 
 ๔. น.ส.พรรนิภา  สีลาโส     กรรมการ 
 ๕. น.ส.พนิดา  ยอดรัก     กรรมการ 
 ๖.น.ส.กมลรัตน์  ตระกลูสถิตมัน่    กรรมการ 
 ๗. น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์    กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ ๑.  ประสานงานกบัหน่วยงานตา่งๆและจดัท าหนงัสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ 

๒. รวบรวมเอกสารเร่ืองเทศน์มหาชาติจดัท ารูปเลม่ 
๓. จดัท าแผ่นพบั  จ านวน  ๑,๐๐๐ แผ่น เอกสารส าหรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ 
๔. จดัพิมพ์ใบฎีกาเทศน์มหาชาติจ านวน  ๑๘,๐๐๐ ใบ 
๕. จดัท าแผนผงัการจดังาน 
๖. จดัพิมพ์หนงัสือหนงัสือขอบคณุ/ใบเสร็จรับเงินเทศน์มหาชาติ ตามระดบัท่ีก าหนด 
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๖.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 ๑.  นางทองกราว  เสนาขนัธ์    ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.เกวล ี  บญุบา     กรรมการ 
 ๓. นายสเุนตร  ศรีใหญ่     กรรมการ 
 ๔. นายเพชร  สาระจนัทร์    กรรมการ 
 ๕. วา่ท่ี ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวสัด์ิ    กรรมการ 
 ๖. น.ส.กมลรัตน์  ตระกลูสถิตมัน่    กรรมการ 

๗.ครูท่ีปรึกษาทกุระดบัชัน้      กรรมการ 
 ๘.  นางณฏัฐ์ธยาน์ สนัน่ไหว      กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ ๑.  ประชาสมัพนัธ์เร่ืองการเทศน์มหาชาติ ประวตัิความเป็นมา ตลอดจนอานิสงส์ของการท าบญุเทศน์ 
                    มหาชาติให้กบัครู นกัเรียน เพ่ือเชิญชวนเข้าร่วมฟังและร่วมท าบญุเทศน์มหาชาติ 

๒. ประชาสมัพนัธ์เสียงตามสายทกุวนัในเวลาเช้า 
๓. ติดตอ่ประสานงานโทรทศัน์ท าข่าว/สง่เอกสารประชาสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก 
๔. ประสานงานด้านการปิดป้ายประกาศตามสถานท่ีตา่งๆ 
๕. เชิญชวนชมุชนเข้าร่วมงาน 
๖. เลา่ประวตัิโดยย่อของกณัฑ์ต่างๆทกุวนั 
๗. ประกาศรายช่ือผู้มีอปุการคณุในการเทศน์มหาชาติ 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ 
 ๑.  นางวรรณี  บญุประเสริฐ    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางทองกราว  เสนาขนัธ์    รองประธานกรรมการ  
 ๓.  นายสมชยั  ก้องศกัด์ิศรี    รองประธานกรรมการ 
 ๔.  นางปานทิพย์  สขุเกษม     รองประธานกรรมการ 
 ๕.  นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์    กรรมการ 
 ๖.  นางพชัรี  ระมาตร์     กรรมการ 
             ๗.  นายเลก็  สินวิชยั     กรรมการ 
             ๘.  นางศิริพร  โกมารกลุ    กรรมการ 
            ๙.  นางวราภรณ์  สตัยมาภากร    กรรมการ 
            ๑๐.นายสชุาต ิ  รัตนเมธากรู    กรรมการ 
            ๑๑.นางชนิสรางค์  ปรากฏช่ือ    กรรมการ 
            ๑๒.นายไพโรจน์  อินต๊ะภา     กรรมการ 
            ๑๓.น.ส.วชิราภรณ์ สนัตวงศ์     กรรมการ 
 ๑๔.นายอภิวฒัน์  บญุออ่น     กรรมการ 
 ๑๕.นางสภุาภรณ์  ภู่ระหงษ์     กรรมการ 
 ๑๖.นางพิมพ์สภุคั บบุผา     กรรมการ 
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            ๑๗.น.ส.เกวลี  บญุบา     กรรมการ  
            ๑๘.นายสเุนตร  ศรีใหญ่     กรรมการ 
            ๑๙.นายเพชร  สาระจนัทร์    กรรมการ 
 ๒๐.นายศภุกิจ  หนองหวัลิง    กรรมการ 
 ๒๑.น.ส.กมลรัตน์  ตระกลูสถิตย์มัน่    กรรมการ 
 ๒๒.น.ส.อษุา    นะแน่งน้อย    กรรมการ 
 ๒๓.นายพิราม  ภมูิวิชิต     กรรมการ 
 ๒๔.ครูและบคุลากรทกุคน      กรรมการ 
 ๒๕.นางนภสัสรณ์ เกียรติอภิพงษ์    กรรมการและเลขานกุาร 
            ๒๖.นางทศันีย์  วงค์เขียว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
หน้าที่ ๑.   สง่เอกสารถงึผู้ปกครองเพ่ือเชิญชวนร่วมท าบญุ 

๒. สง่หนงัสือเชิญชวนหน่วยงานตา่งๆในชมุชนและโรงเรียนใกล้เคียงมาร่วมท าบญุ 
๓. จดักิจกรรมน านกัเรียน เชิญชวนร่วมท าบญุ 
๔. รวบรวมเงินท าบญุสง่หวัหน้าคณะสีและหวัหน้าคณะสีน าสง่กลุม่บริหารงบประมาณ 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก 
 ๑.  นางนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ์    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายปุ้ ย  คงอไุร     กรรมการ 
 ๓.  นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์    กรรมการ 
 ๔.  น.ส.สวุรรณี  พิริยะประทาน    กรรมการ 
 ๕.  นางวราภรณ์  สตัยมาภากร    กรรมการ 
 ๖.  นางบญุเย่ียม  พิทกัษ์วงศ์    กรรมการ 
 ๗.  นางทศันีย์  วงค์เขียว    กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ ๑.  รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบญุเทศน์มหาชาติจากหน่วยงานตา่งๆทัง้ภายในและภายนอก 
 ๒. เตรียมปัจจยัเพ่ือถวายพระนกัเทศน์ 
 ๓. ท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
 ๔. จดัท าบอร์ดประชาสมัพนัธ์แสดงยอดเงินบริจาค 
๙.  คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและต้อนรับ 
 ๑. นายสมชยั  ก้องศกัด์ิศรี    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ์    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางทองกราว  เสนาขนัธ์    กรรมการ 
 ๔. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กลุ    กรรมการ 
 ๕. นายณรงค์  หนนูารี     กรรมการ 
 ๖. น.ส.ลกัษณา  องักาบสี     กรรมการ 
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 ๗.  นางล าพอง  พลูเพ่ิม     กรรมการ 
 ๘.  นางกาญจนา  สินวิชยั     กรรมการ 
 ๙.  น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด    กรรมการ 
 ๑๐.น.ส.นิภาพรรณ อดลุย์กิตติชยั    กรรมการ 
 ๑๑.นายนิพนธ์  พจนสวุรรณชยั    กรรมการ 
 ๑๒. นายพิราม  ภมูิวิชิต     กรรมการ 
 ๑๓. น.ส.ภทัรนชุ  ค าดี     กรรมการ 
 ๑๔. คณะกรรมการนกัเรียน     กรรมการ 
 ๑๕. นางปานทิพย์ สขุเกษม     กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ ต้อนรับ -  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
  -  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
  -  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 
  -  คณะครู นกัเรียนท่ีมาร่วมงาน 
  -  แขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน 
๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายพธีิกร 
 ๑.  นายเลก็  สินวิชยั     ประธานกรรมการ 
 ๒.  น.ส.มลิวรรณ  ไชยรักษ์     กรรมการ 
 ๓.  นายไพโรจน์  อินต๊ะภา     กรรมการ 
 ๔. นายสชุาต ิ  รัตนเมธากรู    กรรมการ 
 ๕.  นางณฎัฐ์ธยาน์ สนัน่ไหว     กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ ๑.  ด าเนินรายการ ตามก าหนดการ 
 ๒.  ประสานงานกบัฝ่ายตา่งๆ ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายพธีิการ และดูแลพระสงฆ์ 
 ๑.  นายสมชยั  ก้องศกัด์ิศรี    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายเลก็  สินวิชยั     รองประธานกรรมการ  
 ๓.  นางบญุเย่ียม  พิทกัษ์วงศ์    กรรมการ 
 ๔.  น.ส.วนันภา  สายพิมพิน    กรรมการ 
 ๕. นายมนตรี  สขุสวสัด์ิ     กรรมการ 
 ๖. นายอภิวฒัน์  บญุออ่น     กรรมการ 
 ๗. นายปวิตร  สมนกึ     กรรมการ 
 ๘. น.ส.อญัชล ี  เขมะประภา    กรรมการ 
 ๙.นางสมุิตรา  สวุรรณธาดา    กรรมการ 
 ๑๐.น.ส.รัตยา  ร่างกายดี    กรรมการ 
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 ๑๑.นางอษุณีษ์  ออ่นลมลู    กรรมการ 
 ๑๒.น.ส.สกุญัญา  ซาซิโย      กรรมการ 
 ๑๓.น.ส.อญัชนา  แซจิ่ว     กรรมการ 
 ๑๔.น.ส.จิตรลดา  อินทรขนุทด    กรรมการ 
 ๑๕.น.ส.สทุธิดา  แซห่ลอ่     กรรมการ 
 ๑๖.นกัศกึษาฝึกสอน วิชาสงัคมศกึษาฯ    กรรมการ 
 ๑๗.นางล าพอง  พลูเพ่ิม     กรรมการและเลขานกุาร 
 ๑๘.นางวราภรณ์  สตัยมาภากร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
หน้าที่ ๑.  เตรียมค ากลา่วรายงานและค ากลา่วเปิด 
 ๒.  จดัล าดบัขัน้ตอนของพิธีการและด าเนินการตามล าดบั 
 ๓. จดัอปุกรณ์กรวดน า้ให้เจ้าภาพทกุกณัฑ์ รวมทัง้ดอกไม้ธูปเทียนและดอกไม้ชยญัโต 
 ๔. เตรียมปัจจยัและเคร่ืองไทยธรรมเพ่ือถวายพระองค์เทศน์มหาชาติ 
 ๕. จดันกัเรียนรับบริจาคในหอประชมุ จดัเตรียมข้าวตอกดอกไม้ 
 ๖. ต้อนรับ ดแูลปฎิบตัิพระสงฆ์จากวดัตา่งๆ 
 ๗. ประสานงานกบัฝ่ายอาหาร เคร่ืองดื่มส าหรับถวายพระ 
๑๒.  คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารคาว-หวาน และน า้ดื่ม 
 ๑.  นางทองกราว  เสนาขนัธ์    ประธานกรรมการ 
 ๒.  น.ส.มยรีุ  มิ่งมงคล     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  น.ส.นงพร  จู่พิชญ์     กรรมการ 
 ๔.  น.ส.รุ่งตะวนั  ทาโสต     กรรมการ 
 ๕.  นางวนัเพ็ญ  สขุสมพืช    กรรมการ 
 ๖.  นกัการภารโรง      กรรมการ 
 ๗.  นางกาญจนา  ศิริมหา     กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ ๑.  จดัอาหารคาว-หวาน ส าหรับเลีย้งพระเพล 
 ๒.  จดัเตรียมน า้ดื่มส าหรับพระสงฆ์ ประธานและแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงานในแตล่ะกณัฑ์ 
และงานวนัสถาปนาโรงเรียน 
 ๓. จดัอาหารและน า้ดื่มส าหรับนกัเรียนวงดนตรีไทย 
 ๔. จดัอาหารและน า้ดื่มให้กบัผู้ ท่ีมาฟังเทศน์มหาชาติ 
๑๓.  คณะกรรมการฝ่ายการแสดงและดนตรีไทย 
 ๑.  นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กลุ    ประธานกรรมการ 
 ๓.  นายสาธิต  แก้วศรีทศัน์    กรรมการ 
 ๔.  นางกณุฑล ี  เจษฎาวลัย์    กรรมการ 
 ๕. น.ส.ภทัรนนัท์  แดนวงศ์     กรรมการ 
 ๖. นายจกัรกฤษณ์ ชยัปราโมทย์    กรรมการ 
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 ๗. น.ส.ชลิตา  บญุรักษา    กรรมการ 
 ๘. นกัศกึษาฝึกสอน ศิลปศกึษา     กรรมการ 
 ๙. นางณฏัฐ์ธยาน์ สนัน่ไหว     กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ ๑.  จดัดนตรีไทยเพ่ือบรรเลงเพลงขณะเทศน์มหาชาติ ในวนัท่ี ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 ๒.  จดัการแสดงประกอบการเทศน์ตามความเหมาะสม 
๑๔.  คณะกรรมการฝ่ายเตรียมอุปกรณ์ตดิกัณฑ์เทศน์ 
 ๑. นางทองกราว  เสนาขนัธ์    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางทศันีย์  วงค์เขียว    กรรมการ 
 ๓. นางกณุฑล ี  เจษฎาวลัย์    กรรมการ 
 ๔. น.ส.ภทัรนนัท์  แดนวงศ์     กรรมการ 
 ๕. น.ส.มีนา  โอษฐงาม    กรรมการ 
 ๖. น.ส.อรณทั  รัตนอ าภา    กรรมการ 
 ๗. น.ส.ธญัญ์ฐิตา  เยาวยอด    กรรมการ 
 ๘. น.ส.อาภรณ์  ผาลา     กรรมการ 
 ๙. น.ส.ณฐัพร  อ้วนล ่า     กรรมการ 
 ๑๐.นายเลก็  สินวิชยั     กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ ๑.  จดัเตรียมถงัหรืออปุกรณ์และไม้ติดกณัฑ์เทศน์ 
 ๒.  ประสานงานกบัฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
๑๕.  คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน 
 ๑.  นางปานทิพย์  สขุเกษม     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางพรพรรณ  ยวดย่ิง     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายเพ่ิมศกัด์ิ  พลูสวสัด์ิ    กรรมการ 
 ๔.  วา่ท่ี ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวสัด์ิ    กรรมการ 
 ๕.  นายสชุาต ิ  รัตนเมธากรู    กรรมการ 
 ๖. นางชนิสรางค์  ปรากฏช่ือ    กรรมการ 
 ๗. นายไพโรจน์  อินต๊ะภา     กรรมการ 
 ๘.  น.ส.วชิราภรณ์ สนัตวงศ์     กรรมการ 
 ๙. นายอภิวฒัน์  บญุออ่น     กรรมการ 
 ๑๐.นางสภุาภรณ์  ภู่ระหงษ์     กรรมการ 
 ๑๑.น.ส.เกวลี  บญุบา     กรรมการ 
 ๑๒.นายสเุนตร  ศรีใหญ่     กรรมการ 
 ๑๓.นายเพชร  สาระจนัทร์    กรรมการ 
 ๑๔.น.ส.กมลทิพย์ ตระกลูสถิตมัน่    กรรมการ 
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 ๑๕.น.ส.ภทัรนนัท์  แดนวงศ์     กรรมการ  
 ๑๖.นางธนภร  เนตรสวา่ง    กรรมการ 
 ๑๗.นายสมุงัครัตน์ โคตรมณี    กรรมการ    
 ๑๘.น.ส.อรวรรยา  ภาคค า     กรรมการ 
 ๑๙.น.ส.ภานมุาศ  ชาติทองแดง    กรรมการ 
 ๒๐. คณะกรรมการนกัเรียน     กรรมการ 
 ๒๑. นายพิราม  ภมูิวิชิต     กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ ๑.  ประชมุ นดัหมาย แจ้งก าหนดการ เตรียมความพร้อมแก่นกัเรียน 
 ๒. ประชาสมัพนัธ์นกัเรียนในการจดังานเทศน์มหาชาติ และร่วมกนัท าบญุกณัฑ์ท่ีนกัเรียนแตล่ะห้องเป็นเจ้าภาพ 
 ๓. อบรม ตกัเตือน ขอความร่วมมือเก่ียวกบัมารยาทในการฟัง การรู้จกักาลเทศะและประโยชน์ท่ีนกัเรียนจะได้รับ 

๔. ควบคมุดแูลให้นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามก าหนดการ 
๑๖.  คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง ถ่ายภาพและวีดิทศัน์ 
 ๑.  น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายปวิตร  สมนกึ     กรรมการ 
 ๓.  นายธรัตน์  บลัลงัค์โพธ์ิ    กรรมการ 
 ๔.  นายภาคภมู ิ  แก้วเย็น     กรรมการ 
 ๕.  นายก าพล  จางจะ     กรรมการ 
 ๖.  นายสมฎุฎ์ิ  ภาษาดี     กรรมการ 
 ๗.  นายสทิธิชยั  มาโนชญ์กลุ    กรรมการ 
 ๘.  นายวชัระ  เตง๋เจริญสขุ    กรรมการ 
 ๙.  นกัศกึษาฝึกสอน เทคโนโลยี     กรรมการ 
 ๑๐. นายสวิุท  ป่ินอมร     กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ ๑.  เตรียมเคร่ืองเสียงและแสงทกุจดุ 

๒. ท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ การจดังาน 
๓. บนัทกึภาพและวีดีทศัน์ตลอดการจดังานเทศน์มหาชาติ 
๔. หลงัเสร็จงานให้รวบรวมภาพน่ิงและวีดีทศัน์ทัง้หมดใสแ่ผ่นซดีีสง่มอบตอ่กลุม่บริหารงานทัว่ไป เพ่ือจดัท า 

VCD แฟ้มภาพเสนอผู้บริหารตอ่ไป 
๑๗.  คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย 
 ๑.  นางปานทิพย์  สขุเกษม     ประธานกรรมการ 
 ๒. วา่ท่ีร.ต.หญิงก่ิงกมล     ชกูะวิโรจน์    กรรมการ 
 ๓.  นกัศกึษาวิชาทหาร      กรรมการ 
 ๔. นายสมุงัครัตน์  โคตรมณี    กรรมการ 
 ๕. นายเพชร  สาระจนัทร์    กรรมการ 

๕.  นกัการภารโรง      กรรมการ 
๖.  นายเพ่ิมศกัด์ิ  พลูสวสัด์ิ    กรรมการและเลขานกุาร 
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หน้าที่ ๑.  บริหารและจดัการด้านการจราจร อ านวยความสะดวกด้านสถานท่ีจอดรถแก่แขกท่ีมาร่วมงาน 

๒. ควบคมุ ดแูลความปลอดภยั ตลอดการจดังานเทศน์มหาชาติ 
๑๘. ฝ่ายพยาบาล 
 ๑. นางจฑุามาศ  วานิชชงั     ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.อินทิรา  จัน่โต     กรรมการ 
 ๓. น.ส.เสาวลกัษณ์ สนัติธรรมเมธี    กรรมการ 
 ๔. น.ส.กลุยา  บรูพางกรู    กรรมการ 
๑๙.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๑.  น.ส.พนิดา  ยอดรัก     ประธานกรรมการ 
 ๒.  น.ส.ศิราภร  นาบญุ     กรรมการ 
 ๓.  น.ส.จิรา  จัน่เลก็     กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ ด าเนินการประเมินผล/ สรุปผล และรายงานให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทราบ 
 ขอให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีมีช่ือตามค าสัง่นี ้ปฎิบตัิหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเตม็ก าลงัความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือประโยชน์แก่นกัเรียน โรงเรียนและประเทศชาติสืบไป 
 
  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี   ๓๐  เดือน   มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
   สัง่  ณ  วนัท่ี  ๓๐  เดือน  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
                                                                          
            
 

 (นางวรรณี    บญุประเสริฐ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


