
 
ค ำส่ังโรงเรียนวชริธรรมสำธิต 

ที่   ๑๗๒ / ๒๕๕๙ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดงำนเทศน์มหำชำติ  เน่ืองในโอกำสมหำมงคลเสด็จเถลิงถวัลรำชสมบัติครบ ๗๐ ปี

และเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เน่ืองในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ      
๗ รอบ ๘๔ พรรษำ และวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  

******************************** 
                    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
วชิรธรรมสาธิต       คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    คณะครู บุคลากร  นักเรียน  นักพัฒนา 
ผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ       ห้างร้าน   และชุมชนใกล้โรงเรียน      ได้ร่วมกันจัดงานเทศน์มหาชาต ิ
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลงิถวลัราชสมบตัิครบ ๗๐ ปีและเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตต 
ในวันที่ ๒๘ – ๒๙  กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนวชริธรรมสาธิต  เพื่อให้การจดังานเทศน์มหาชาติดงักล่าว 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แหง่พระราช บัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗   จงึแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
๑.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
 ๑. พระราชวชิรโสภณ   ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒. พระพิพัฒนกิจวิธาน   ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓. นายสุทธิ      ปัญญาสกุลวงศ ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 ๔. นายสมพร      ทีปจิรังกูล  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๕. นายอ านวย       ศรีตระกูลทรัพย ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 ๖.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     กรรมการ 
 ๗.  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการ 
 ๘.  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง     กรรมการ 
หน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปญัหาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ 
๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 ๑.  นางวรรณี  บุญประเสริฐ     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางทองกราว  เสนาขันธ ์     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายสมชัย  ก้องศักดิศ์รี     กรรมการ  
 ๔.  นางปานทิพย ์  สุขเกษม      กรรมการ    
 ๕.  นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ ์     กรรมการ 

๖. นายศภุกิจ  หนองหัวลงิ     กรรมการ 
๗. น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ ์      กรรมการ 
๘.นายพิราม  ภูมิวิชิต      กรรมการ 
๙.นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง      กรรมการ 
๑๐.น.ส.ศิริพร  โกมารกุล     กรรมการ 
๑๑.นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์     กรรมการ 
๑๒.นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล     กรรมการ 
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๑๓. นายณรงค ์  หนูนารี     กรรมการ 

 ๑๔. น.ส.ลักษณา  อังกาบส ี    กรรมการ 
๑๕. นางล าพอง  พูลเพิ่ม     กรรมการ 
๑๒.นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล    กรรมการ 

 ๑๓. นายณรงค ์  หนูนารี     กรรมการ 
 ๑๔. น.ส.ลักษณา  อังกาบส ี    กรรมการ 
 ๑๕. นางล าพอง  พูลเพิ่ม     กรรมการ 
 ๑๖. นางธญัญา  สติภา     กรรมการ 
 ๑๗. นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย    กรรมการ 
 ๑๘.น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด    กรรมการ 
 ๑๙.น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชยั    กรรมการ 
 ๒๐.น.ส.ภัทรนุช  ค าด ี     กรรมการ 
 ๒๑.นายสุชาต ิ  รัตนเมธากูร    กรรมการ 
 ๒๒.นางชนิสรางค ์ ปรากฎชื่อ    กรรมการ 
 ๒๓.นายไพโรจน์  อินต๊ะภา     กรรมการ 
 ๒๔.น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงศ ์    กรรมการ 
 ๒๕.นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน     กรรมการ 
 ๒๖.นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ ์    กรรมการ 
 ๒๗.น.ส.เกวลี  เงินศรีสขุ     กรรมการ 

๒๘.นายสุเนตร  ศรีใหญ ่     กรรมการ 
๒๙.นายเพชร  สาระจันทร์    กรรมการ 
๓๐.ว่าที่ ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวัสดิ ์    กรรมการ 
๓๑.น.ส.มลิวรรณ  ไชยรักษ ์    กรรมการ 
๓๒.น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์ม่ัน    กรรมการ 

 ๓๓.น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์    กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๔. นางวราภรณ์  สัตยมาภากร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓๕. นางทัศนีย ์  วงค์เขียว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย 
 ๒. ติดต่อประธานในพิธีเปดิและนิมนต์พระ 
 ๓. ด าเนินการจดัการเทศน์มหาชาติ ในวันที่  ๒๘ – ๒๙   กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที ่  
 ๑. น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางกุณฑล ี  เจษฎาวัลย ์    กรรมการ 
 ๔. น.ส.ภัทรนันท ์  แดนวงศ ์    กรรมการ 

๕. นายเพชร  สาระจันทร์    กรรมการ 
 ๖. น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต     กรรมการ 
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 ๗. น.ส.ปรัชญา  การรักษา    กรรมการ 
 ๘. น.ส.ชลิตา  บุญรักษา    กรรมการ 
 ๙.นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ 
 ๑๐.นักการภารโรง      กรรมการ 
 ๑๑.นายศุภกิจ  หนองหัวลงิ    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  ผูกผ้าหน้าเวที หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

๒. ประดิษฐ์ตัวอักษรบนเวทีและจัดป้ายนิเทศก าหนดการจัดงาน 
๓. จัดท าไวนิล ประชาสัมพันธ์ งานเทศน์มหาชาต ิ

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยทุนกำรศึกษำ 
 ๑.  นางทัศนีย ์  วงค์เขียว     ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.อินทิรา  จั่นโต     กรรมการ 
 ๓. น.ส.วนิดา  ตนภ ู     กรรมการ 
 ๔. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน      กรรมการ 
 ๕. น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศค์ าจันทร์    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  จัดหาทุนและนักเรียนที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเข้ารับทุนการศึกษา 
 ๒.  ด าเนินพิธีมอบทุนการศึกษา 
๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำร 
 ๑.  นางทองกราว  เสนาขันธ ์    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางวราภรณ์  สัตยมาภากร    รองประธานกรรมการ 
 ๓.   น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ ์     กรรมการ 
 ๔. น.ส.ธัญญฐ์ิตา  เยาวยอด     กรรมการ 
 ๕. น.ส.อาภรณ์  ผาลา     กรรมการ 
 ๖. น.ส.อรณัท  รัตนอ าภา    กรรมการ 
 ๗. น.ส.ณัฐพร  อ้วนล่ า     กรรมการ 
 ๘. น.ส.จีราพร  เฉลิมพันธ ์    กรรมการ 
 ๙. นายสุพฒัน์ชัย  พงษเ์กสา    กรรมการ  
 ๑๐.นางทัศนีย ์  วงค์เขียว     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและจัดท าหนังสือเชญิแขกผูมี้เกียรติ 

๒. รวบรวมเอกสารเร่ืองเทศน์มหาชาติจดัท ารูปเล่ม 
๓. จัดท าแผ่นพับ  จ านวน  ๑,๐๐๐ แผ่น เอกสารส าหรับประธานและแขกผู้มีเกียรต ิ
๔. จัดพิมพ์ใบฎีกาเทศน์มหาชาติจ านวน  ๑๗,๐๐๐ ใบ 
๕. จัดท าแผนผังการจดังาน 
๖. จัดพิมพ์หนังสือหนังสือขอบคุณ/ใบเสร็จรับเงินเทศน์มหาชาติ ตามระดับที่ก าหนด 
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๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ ์
 ๑. น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์    ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.ลาวัลย ์  คงแก้ว     กรรมการ 
 ๓. นายสุเนตร  ศรีใหญ ่     กรรมการ 
 ๔. นายสาธติ  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ 
 ๕. ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์    กรรมการ 
 ๖. น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์ม่ัน    กรรมการ 
 ๗. นายไพโรจน์  อินต๊ะภา     กรรมการ 
 ๘. นายสมพร  โพธ์ศรี     กรรมการ 
 ๙. น.ส.เมทิตา  ชัยมา     กรรมการ 

๑๐.ครูที่ปรึกษาทุกระดบัชั้น     กรรมการ 
 ๑๑.น.ส.มลิวรรณ  ไชยรักษ ์     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  ประชาสัมพันธเ์ร่ืองการเทศน์มหาชาต ิประวัตคิวามเป็นมา ตลอดจนอานิสงส์ของการท าบญุเทศน์ 
                มหาชาติให้กับครู นักเรียน เพื่อเชญิชวนเข้าร่วมฟงัและร่วมท าบุญเทศน์มหาชาติ 

๒. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกวันในเวลาเช้า 
๓. เป็นพิธีกรในงานเทศน์มหาชาต ิ
๔. ประสานงานด้านการปิดปา้ยประกาศตามสถานทีต่่างๆ 
๕. เชิญชวนชุมชนเข้าร่วมงาน 
๖. เล่าประวัติโดยย่อของกัณฑ์ตา่งๆทุกวัน 
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีอุปการคุณในการเทศน์มหาชาต ิ

๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำรำยได้ 
 ๑.  นางวรรณี  บุญประเสริฐ    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสมชัย  ก้องศักดิศ์รี    รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางปานทิพย ์  สุขเกษม     รองประธานกรรมการ 
 ๔.  น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสวุรรณ์    รองประธานกรรมการ  
 ๕.  นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์    กรรมการ 
 ๖.  นางพัชรี  ระมาตร์     กรรมการ 
             ๗.  นางศิริพร  โกมารกุล    กรรมการ 
            ๘.  นางวราภรณ์  สัตยมาภากร    กรรมการ 
            ๙.นายสุชาต ิ  รัตนเมธากูร    กรรมการ 
            ๑๐.นางชนิสรางค ์ ปรากฎชื่อ    กรรมการ 
            ๑๑.นายไพโรจน์  อินต๊ะภา     กรรมการ 
            ๑๒.น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงศ ์    กรรมการ 
 ๑๓.นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน     กรรมการ 
 ๑๔.นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ ์    กรรมการ 
            ๑๕.น.ส.เกวลี  เงินศรีสขุ     กรรมการ  
            ๑๖.นายสุเนตร  ศรีใหญ ่     กรรมการ 
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            ๑๗.นายเพชร  สาระจันทร์    กรรมการ 
 ๑๘.นายศุภกิจ  หนองหัวลงิ    กรรมการ 
 ๑๙.น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์ม่ัน    กรรมการ 
 ๒๐.น.ส.อุษา    นะแน่งน้อย    กรรมการ 
 ๒๑.นายพิราม  ภูมิวิชิต     กรรมการ 
 ๒๒.ครูและบุคลากรทุกคน      กรรมการ 
 ๒๓.นางทองกราว  เสนาขันธ ์    กรรมการและเลขานุการ 
            ๒๔.นางทัศนีย ์  วงค์เขียว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.   ส่งเอกสารถึงผู้ปกครองเพื่อเชญิชวนร่วมท าบุญ 

๒. ส่งหนังสือเชญิชวนหน่วยงานต่างๆในชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงมาร่วมท าบญุ 
๓. จัดกิจกรรมน านักเรียน เชิญชวนร่วมท าบุญ 
๔. รวบรวมเงินท าบญุสง่หัวหน้าคณะสีและหัวหน้าคณะสีน าส่งกลุ่มบริหารงบประมาณ 

๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเหรัญญิก 
 ๑.  นางทองกราว  เสนาขันธ ์    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายปุ้ย  คงอุไร     กรรมการ 
 ๓.  นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์    กรรมการ 
 ๔.  นายทินกร  พานจันทร์    กรรมการ 
 ๕.  นางวราภรณ์  สัตยมาภากร    กรรมการ 
 ๖.  นางบุญเยีย่ม  พิทักษ์วงศ ์    กรรมการ 
 ๗.  นางทัศนีย ์  วงค์เขียว     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  รวบรวมเงินจากผู้มีจติศรัทธาร่วมท าบญุเทศน์มหาชาติจากหน่วยงานต่างๆท้ังภายในและภายนอก 
 ๒. เตรียมปัจจัยเพื่อถวายพระองค์เทศน์ และพระเจริญพระพุทธมนต์ 
 ๓. ท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
 ๔. จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธแ์สดงยอดเงินบริจาค 
๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฎิคมและต้อนรบั 
 ๑. นายสมชยั  ก้องศักดิศ์รี    ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางทองกราว  เสนาขันธ ์    กรรมการ 
 ๔. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล    กรรมการ 
 ๕. นายณรงค ์  หนูนารี     กรรมการ 
 ๖. น.ส.ลักษณา  อังกาบส ี    กรรมการ 

๗.  นางล าพอง  พูลเพิ่ม     กรรมการ 
 ๘.  นางธัญญา  สติภา     กรรมการ 
 ๙.  น.ส.มณทิพย ์  เจริญรอด    กรรมการ 
 ๑๐.น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชยั    กรรมการ 
 ๑๑.นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย    กรรมการ 
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 ๑๒. นายพิราม  ภูมิวิชิต     กรรมการ 
 ๑๓. น.ส.ภัทรนุช  ค าด ี     กรรมการ 
 ๑๔. คณะกรรมการนักเรียน      กรรมการ 
 ๑๕. นางปานทิพย ์สุขเกษม      กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ต้อนรับ -  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
  -  คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
  -  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือขา่ย 
  -  คณะครู นักเรียนที่มาร่วมงาน 
  -  แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 
 ๑.  นายไพโรจน์  อินต๊ะภา     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสมพร  โพธ์ิศรี     กรรมการ 
 ๓. นายเศรษฐโสรช ชื่นอารมณ์    กรรมการ 
 ๔. น.ส.ลาวัลย ์  คงแก้ว     กรรมการ 
 ๕. น.ส.เมทิตา  ชัยมา     กรรมการ 
 ๖.  น.ส.มลิวรรณ  ไชยรักษ ์    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  ด าเนินรายการ ตามก าหนดการ 
 ๒.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร และดูแลพระสงฆ ์
 ๑.  นายสมชัย  ก้องศักดิศ์รี    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสุชาต ิ  รัตนเมธากูร    รองประธานกรรมการ  
 ๓.  นางบุญเยีย่ม  พิทักษ์วงศ ์    กรรมการ 
 ๔.  น.ส.วันนภา  สายพิมพิน    กรรมการ 
 ๕. นายมนตรี  สุขสวัสดิ ์    กรรมการ 
 ๖. นายอภิวฒัน์  บุญอ่อน     กรรมการ 
 ๗. นายปวติร  สมนึก     กรรมการ 
 ๘. น.ส.อัญชล ี  เขมะประภา    กรรมการ 
 ๙.นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา    กรรมการ 
 ๑๐.น.ส.รัตยา  ร่างกายด ี    กรรมการ  
 ๑๑.น.ส.ทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล    กรรมการ 
 ๑๒.น.ส.วทัญญา  ใจนันตา     กรรมการ 
 ๑๓.น.ส.อัญชนา  แซ่จิว     กรรมการ 
 ๑๔.น.ส.จิตรลดา  อินทรขุนทศ    กรรมการ 
 ๑๕.น.ส.สุทธิดา  แซ่หล่อ     กรรมการ 
 ๑๖.น.ส.ปรัชญา  การรักษา    กรรมการ 
 ๑๗.นักศึกษาฝึกสอน วิชาสังคมศึกษาฯ    กรรมการ 
 ๑๘.นางล าพอง  พูลเพิ่ม     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๙.นางวราภรณ์  สัตยมาภากร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้ำที ่ ๑.  เตรียมค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิด 
 ๒.  จัดล าดบัขั้นตอนของพิธีการและด าเนินการตามล าดับ 
 ๓. จัดอุปกรณ์กรวดน้ าใหเ้จ้าภาพทุกกัณฑ์ รวมทั้งดอกไม้ธูปเทยีนและดอกไม้ชยัญโต 
 ๔. เตรียมปัจจัยและเคร่ืองไทยธรรมเพื่อถวายพระองคเ์ทศน์มหาชาติ 
 ๕. จัดนักเรียนรับบริจาคในหอประชุม จัดเตรียมข้าวตอกดอกไม้ 
 ๖. ต้อนรับ ดูแลปฎิบตัิพระสงฆ์จากวดัต่างๆ 
 ๗. ประสานงานกับฝา่ยอาหาร เคร่ืองดื่มส าหรับถวายพระ 
๑๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดอำหำรคำว-หวำน และน้ ำด่ืม 
 ๑.  น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสวุรรณ์    ประธานกรรมการ 
 ๒.  น.ส.มยุรี  ม่ิงมงคล     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์     กรรมการ 
 ๔.  น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต     กรรมการ 
 ๕.  นางวันเพ็ญ  สุขสมพืช     กรรมการ 
 ๖.  นักการภารโรง       กรรมการ 
 ๗.  นางกุณฑล ี  เจษฎาวัลย ์    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  จัดอาหารคาว-หวาน ส าหรับเลี้ยงพระเช้า วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และจัดอาหารปิ่นโต ๙ เถา เลีย้งเพล  
                 ส าหรับพระองค์เทศน์ 
 ๒.  จัดเตรียมน้ าดื่มส าหรับพระสงฆ ์ประธานและแขกผู้มีเกียรตทิี่มาร่วมงานในแต่ละกัณฑ์และงานวันสถาปนาโรงเรียน 
 ๓. จัดอาหารกลางวันและน้ าดื่มส าหรับนักเรียนวงดนตรีไทย 
 ๔. จัดอาหารกลางวันและน้ าดื่มให้กับผู้ที่มาฟงัเทศน์มหาชาต ิ
๑๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดงและดนตรีไทย 
 ๑.  นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล    ประธานกรรมการ 
 ๓.  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ 
 ๔.  นางกุณฑล ี  เจษฎาวัลย ์    กรรมการ 
 ๕. น.ส.ภัทรนันท ์  แดนวงศ ์    กรรมการ 
 ๖. นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์    กรรมการ  
 ๗. น.ส.เมทิตา  ชัยมา     กรรมการ 
 ๘. นักศึกษาฝึกสอน ศิลปศึกษา     กรรมการ 
 ๙. น.ส.ชลิตา  บุญรักษา    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  จัดดนตรีไทยเพื่อบรรเลงเพลงขณะเทศน์มหาชาติ ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 ๒.  จัดการแสดงประกอบการเทศน์ตามความเหมาะสม 
๑๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเตรียมอปุกรณ์ติดกัณฑ์เทศน์ 
 ๑. น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางทศันีย ์  วงค์เขียว     กรรมการ 
 ๓. นางกุณฑล ี  เจษฎาวัลย ์    กรรมการ 
 ๔. น.ส.อรณัท  รัตนอ าภา    กรรมการ 
 ๕. น.ส.ธัญญฐ์ิตา  เยาวยอด     กรรมการ 
 ๖. น.ส.อาภรณ์  ผาลา     กรรมการ 
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 ๗. น.ส.ณัฐพร  อ้วนล่ า     กรรมการ 
 ๘.นักพัฒนาทุกคน       กรรมการ 
 ๙.น.ส.มยุรี  ม่ิงมงคล     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  จัดเตรียมถงัหรืออุปกรณ์และไม้ตดิกัณฑ์เทศน์ , เงินส าหรับโปรยทาน 
 ๒.  ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ ์
๑๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลนักเรียน 
 ๑.  นางปานทิพย ์  สุขเกษม     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  ว่าที ่ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวัสดิ ์    กรรมการ 
 ๔.  นายสุชาต ิ  รัตนเมธากูร    กรรมการ 
 ๕. นางชนิสรางค ์  ปรากฎชื่อ    กรรมการ 
 ๖. นายไพโรจน์  อินต๊ะภา     กรรมการ 
 ๗.  น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงศ ์    กรรมการ 
 ๘. นายอภิวฒัน์  บุญอ่อน     กรรมการ 
 ๙.นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ ์    กรรมการ 
 ๑๐.น.ส.เกวลี  เงินศรีสขุ     กรรมการ 
 ๑๑.นายสุเนตร  ศรีใหญ ่     กรรมการ 
 ๑๒.นายเพชร  สาระจันทร์    กรรมการ 
 ๑๓.น.ส.กมลทิพย์  ตระกูลสถิตย์ม่ัน    กรรมการ 
 ๑๔.น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์    กรรมการ  
 ๑๕.นางธนภร  เนตรสว่าง    กรรมการ 
 ๑๖.นายสุมังครัตน์  โคตรมณี     กรรมการ   
 ๑๗.น.ส.อรวรรยา  ภาคค า     กรรมการ 
 ๑๘.น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง    กรรมการ 
 ๑๙. คณะกรรมการนักเรียน      กรรมการ 
 ๒๐. นายพิราม  ภูมิวิชิต     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  ประชุม นัดหมาย แจง้ก าหนดการ เตรียมความพร้อมแก่นักเรียน 
 ๒. ประชาสัมพันธ์นักเรียนในการจัดงานเทศน์มหาชาต ิและร่วมกันท าบุญกัณฑ์ที่นักเรียนแต่ละห้องเป็นเจ้าภาพ 
 ๓. อบรม ตักเตือน ขอความร่วมมือเก่ียวกับมารยาทในการฟัง การรู้จักกาลเทศะและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ 

๔. ควบคุมดแูลให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเป็นระเบยีบเรียบร้อยตามก าหนดการ 
๑๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยแสง-เสียง ถ่ำยภำพและวีดิทัศน์ 
 ๑.  นายสุวิท  ปิ่นอมร     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายปวิตร  สมนึก     กรรมการ 
 ๓.  นายเสถยีร  บุญมหาสิทธ์ิ    กรรมการ 
 ๔.  นายภาคภูมิ  แก้วเย็น     กรรมการ 
 ๕.  นายก าพล  จางจะ     กรรมการ 
 ๖.  นายสุริยา  ทรัพย์เฮง    กรรมการ 
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๗.  นายสิทธิชยั  มาโนชญ์กุล    กรรมการ 

 ๘.  นายวชัระ  เตง๋เจริญสุข    กรรมการ 
 ๙. นายสมุฎฎิ ์  ภาษาด ี     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  เตรียมเคร่ืองเสียงและแสงทุกจุด 

๒. ท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การจดังาน 
๓. บันทึกภาพและวดีีทัศน์ตลอดการจดังานเทศน์มหาชาต ิ
๔. หลังเสร็จงานให้รวบรวมภาพน่ิงและวดีีทัศน์ทัง้หมดใส่แผ่นซีดีสง่มอบต่อกลุ่มบริหารงานทั่วไป เพื่อ

จัดท า VCD แฟ้มภาพเสนอผู้บริหารต่อไป 
๑๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย 
 ๑.  นางปานทิพย ์  สุขเกษม     ประธานกรรมการ 
 ๒. ว่าที่ร.ต.หญิงก่ิงกมล     ชูกะวิโรจน์    กรรมการ 
 ๓.  นักศึกษาวิชาทหาร      กรรมการ 
 ๔. นายสุมังครัตน์  โคตรมณี     กรรมการ 
 ๕. นายเพชร  สาระจันทร์    กรรมการ 

๕.  นักการภารโรง       กรรมการ 
๖.  ว่าที ่ร.ต.ประจักษ ์ จอมทอง     กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑.  บริหารและจัดการด้านการจราจร อ านวยความสะดวกด้านสถานที่จอดรถแก่แขกท่ีมาร่วมงาน 
๒. ควบคุม ดแูลความปลอดภยั ตลอดการจดังานเทศน์มหาชาติ 

๑๘. ฝ่ำยพยำบำล 
 ๑. นางจุฑามาศ  วานิชชัง     ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.อินทิรา  จั่นโต     กรรมการ 
 ๓. น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย    กรรมการ 
 ๔. น.ส.กุลยา  บูรพางกูร    กรรมการ 
๑๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 ๑.  น.ส.จิรา  จั่นเล็ก     ประธานกรรมการ 
 ๒.  น.ส.ศิราภร  นาบุญ     กรรมการ 
 ๓.  น.ส.เจนจิรา  เพ็งจันทร์    กรรมการ 
 ๔.  น.ส.พนิดา  ยอดรัก     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ด าเนินการประเมินผล/ สรุปผล และรายงานให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบ 
 ขอให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาที่มีชื่อตามค าสัง่น้ี ปฎิบัตหิน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความรู้ 
ความสามารถ เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน โรงเรียนและประเทศชาติสืบไป 
 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที ่    ๑    เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
   สั่ง  ณ  วันที่    ๑    เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
            

   (นางวรรณี    บญุประเสริฐ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 


