
 

                      ค ำส่ังโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต                        

                             ที่   231  /  2556                                                                                                                                                         

              เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรควบคุมกำรประกวดวงโยธวำทิต นักเรียน นักศึกษำ แห่งประเทศไทย                             

                                         ชิงถ้วยพระรำชทำนฯ  ครัง้ที่ 33 ประจ ำปี 2557    

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

  ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จดัท ากิจกรรมการประกวดวงโยธวาทติ  นักเรียน  นักศึกษา                 

แห่งประเทศไทย ชงิถ้วยพระราชทานฯ คร้ังที ่33 ประจ าป ี2557  เพื่อสร้างประสบการณ์ และสง่เสริมความสามารถ

ทางด้านดนตรีของนักเรียน เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมดังกลา่วเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี โดยอาศยั

อ านาจตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาพทุธศักราช 2547          

จึงแต่งตัง้คณะกรรมการดงัต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร                                                                           

 นางวรรณี    บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ                                                  

 นางนภัสสรณ์    เกียรติอภพิงษ ์  รองประธานกรรมการ                                                                        

 นางทองกราว  เสนาขันธ ์  กรรมการ 

 นางสุนิดา   เดชะทตัตานนท ์          กรรมการและเลขานุการ                             

หน้ำที ่ อ านวยการให้ค าแนะน า เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                                                

         และบังเกิดผลด ี  

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน                         

 นางสุนิดา   เดชะทตัตานนท ์  ประธานกรรมการ  

 นางนภัสสรณ์  เกียรติอภพิงษ ์  รองประธานกรรมการ 

 นางทองกราว  เสนาขันธ ์  กรรมการ 

    นายเพิ่มศักดิ ์  พูลสวัสดิ ์                    กรรมการ 

    นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  กรรมการ     

   นางสาวศิริพร  โกมารกุล  กรรมการ  

    นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ   

 นางณัฏฐ์ธยาน์  สน่ันไหว              กรรมการ 

   นางแสนสขุ  ค าแก้ว   กรรมการ 

   นางกาญจนา  สินวิชัย   กรรมการ 



  นางสาวมณทิพย ์  เจริญรอด  กรรมการ 

   นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชยั  กรรมการ 

  นายณรงค ์  หนูนารี   กรรมการ 

    นางสาวลักษณา  อังกาบส ี            กรรมการ 

  นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 

   นายปุ้ย   คงอุไร   กรรมการ 

   นางล าพอง   พูลเพิ่ม   กรรมการ 

  นางทัศนีย ์  วงค์เขียว             กรรมการ 

  นางนวรัตน์   นาคะเสนีย์กุล   กรรมการ 

  นางสาวฝนทอง   ศิริพงษ์    กรรมการ 

  นางสาวมยุรี  ม่ิงมงคล             กรรมการ 

  นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์  กรรมการ 

   นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์  กรรมการ และเลขานุการ 

  นางสาวภัทรนันท์             แดนวงศ ์  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

   นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ด าเนินการจัดการให้การฝึกซ้อมวงโยธวาทติ และการแขง่ขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำร 

 นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย ์  ประธานกรรมการ 

 นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 

 นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์  กรรมการ และเลขานุการ   

หน้ำที ่จัดท าเอกสารในการด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินการ 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร 

 นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล  ประธานกรรมการ 

 นางกุณฑล ี  เจษฎาวัลย ์  รองประธานกรรมการ  

 นางสาวภัทรนันท ์             แดนวงศ ์  กรรมการ 

 นางสาวทศันีย ์  บุญประเสริฐ  กรรมการ  

 นางละออง  จันทร์หอม  กรรมการ 

 นายธีรยุทธ  จันทร์หอม  กรรมการ 

 นายสาธติ  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ และเลขานุการ 

หน้ำที ่จัดเตรียมอาหาร เคร่ืองดื่ม และอาหารว่างส าหรบัวงโยธวาทิตตลอดการฝึกซ้อมและการแขง่ขัน    

        รวมถึงจัดท าเอกสารทีเ่ก่ียวข้องกับการเบิกจ่าย 



 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที ่

 นางทองกราว  เสนาขันธ ์  ประธานกรรมการ   

 นายศุภกิจ  หนองหัวลงิ  รองประธานกรรมการ 

 นายธวัช   แจ่มแจง้   กรรมการ 

 นายสมศักดิ ์  สวนสุข   กรรมการ 

  นายธีรยุทธ์    จันทร์หอม  กรรมการ 

 นางชุลีพร  บุตรศิริ   กรรมการ 

 นางสาวบญุเรือน  บุตรศิริ   กรรมการ 

 นายเล็ก   สินวิชัย   กรรมการ และเลขานุการ 

  นายจักรกฤษณ์    ชัยปราโมทย ์  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมสถานที ่และแสงสว่างภายในโรงเรียน 

     ๒. จดัเตรียมสถานที่เข้าคา่ยพักแรมฝึกซ้อมภายในโรงเรียน 

             และสถานที่ฝึกซ้อม (นอกสถานที่) สนามกีฬาหน่วยงานราชการ  

     ๓. ดูแล และอ านวยความสะดวกในการพักแรม 

     ๔. ประสานงานกับฝา่ยทีเ่ก่ียวข้องเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                                                 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยเครือ่งแบบ เครื่องแต่งกำย  

 นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล  ประธานกรรมการ 

 นางณัฏฐ์ธยาน์  สน่ันไหว   รองประธานกรรมการ 

  นายสาธติ  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 

 นางกุณฑล ี  เจษฎาวัลย ์  กรรมการ และเลขานุการ 

  นายนิธิ   มีสุขสกุลเจริญ  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

 นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. ดแูล จดัเตรียมเคร่ืองแบบส าหรับนักดนตรี รวมถงึสถานที่จัดเก็บ 

     ๒. จดัหาเคร่ืองแต่งกายผูแ้สดงประกอบ ,คณะผู้ฝึกสอน ,Staff รวมถึงผูท้ี่    

             เก่ียวข้อง 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมกำรฝกึซ้อม 

 นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล  ประธานกรรมการ 

 นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ ์   รองประธานกรรมการ 

 นายณรงค ์  หนูนารี   กรรมการ 

 นางสาวภัทรนันท์             แดนวงศ ์  กรรมการ 

 นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมการ 

 นายนิธิ   มีสุขสกุลเจริญ  กรรมการ 



  นายรุ่งรดิศ   จันทร์จ าปา  กรรมการ 

 นายอชิระวิภูย ์   ศรีอ าไพ    กรรมการ 

 นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์  กรรมการ และเลขานุการ 

   นายสาธติ  แก้วสาธิต    กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. วางแผนการฝึกซ้อม และรูปแบบการแสดง และด าเนินการให้เป็นไปตามเปา้หมาย 

     ๒. จดัหาวิทยากรผู้ช านาญการในแต่ละด้าน 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำรกำรเงิน 

 นางนภัสสรณ์  เกียรติอภพิงษ ์  ประธานกรรมการ 

 นางทัศนีย ์  วงศ์เขียว             รองประธานกรรมการ 

 นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์  กรรมการ  

 นางกุณฑล ี  เจษฎาวัลย ์  กรรมการ 

 นางล าพอง  พูลเพิ่ม   กรรมการ และเลขานุการ 

 นางภัทรนันท ์  แดนวงศ ์            กรรมการ และผู้ชว่ยเลขานุการ 

 นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. ให้ค าแนะน าในการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

     ๒. จดัท าและรวบรวมเอกสาร หลักฐานในการด าเนินการ 

     ๓. จดัท าบัญชเีพื่อสรุปคา่ใช้จ่าย 

๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ  

 นายสุวิท   ปิ่นอมร   ประธานกรรมการ 

 นายปวิตร  สมนึก   รองประธานกรรมการ 

 นายธรัตน์  บัลลังค์โพธ์ิ  กรรมการ 

 นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมการ และเลขานุการ 

 นายก าพล  จางจะ   กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

  นายวัชระ   เตง๋เจริญสุข    กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

 นายจักรกฤษณ์    ชัยปราโมทย ์  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเสยีงในการฝึกซ้อม 

     ๒. บันทกึภาพน่ิง ,วดีิทัศน์ ,ระหว่างเข้าคา่ยฝึกซ้อม และเข้าแข่งขัน 

     ๓. รวบรวมข้อมูลจดัท าเป็นวดีิทัศน์ และเผยแพร่ทาง Web Site โรงเรียน  

๑๐.   คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 

 นางจุฑามาศ  วานิชชัง   ประธานกรรมการ 

   นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธ ี  กรรมการ 

  นายอนุชา    ค าแดง     กรรมการ 

  นางสาวธนพร     นิกาญกุล  กรรมการและเลขานุการ 



 นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่จัดเตรียมกระเป๋ายาส าหรับนักเรียนและดูแลตลอดการเข้าค่ายฝึกซ้อม และตดิต่อสถานพยาบาล   

        กรณีฉุกเฉิน 

 

๑๑.   คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ และรกัษำควำมปลอดภัย 

 นายเพิ่มศักดิ ์  พูลสวัสดิ ์        ประธานกรรมการ 

 นายพิราม  ภูมิวิชิต   รองประธานกรรมการ 

 นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมการ 

 นายศุภกิจ  หนองหัวลงิ  กรรมการ 

  นางสาวมยุรี   ม่ิงมงคล    กรรมการ และเลขานุการ 

 นางกุณฑล ี  เจษฎาวัลย ์  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. ดแูลความเรียบร้อยระหว่างการเขา้ค่ายฝึกซ้อม ทัง้ใน                                      

              และนอกสถานที ่

      ๒. ให้บริการ และอ านวยความสะดวกในการใช้ยานพาหนะเพื่อการฝึกซ้อมนอกสถานที่                       

              และการแขง่ขันสนามกีฬาฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     ๓. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ 

 

๑๒.   คณะกรรมกำรฝ่ำยพัสดุ 

  นายปุ้ย   คงอุไร   ประธานกรรมการ 

  นางกุณฑล ี  เจษฏาวัลย ์  รองประธานกรรมการ 

   นางสาวณัชชา     ปัญญาเมา  กรรมการ 

   นางสาวอรณัท    รัตนอ าภา    กรรมการ 

  นางสาวอรอนงค ์    จิระกุล    กรรมการ และเลขานุการ 

  นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. จัดหาพัสดุ จดัซ้ือจัดจา้งตามระเบยีบพัสด ุ

         ๒. จดัเตรียมวสัด ุครุภัณฑ์  ที่จ าเป็นต้องใช้ในการฝึกซ้อมและแขง่ขัน 

      ๓. ตดิต่อประสานงานกับฝา่ยต่าง ๆ  และจัดท าเอกสาร หลักฐานตามระเบียบพสัด ุ

 

๑๓.   คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

  นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ ์   ประธานกรรมการ 

  นางสาวจิรา   จั่นเล็ก   รองประธานกรรมการ 

  นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์  กรรมการ และเลขานุการ 

  นายจักรกฤษณ์     ชัยปราโมทย ์  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้าที่  ๑. จัดท าแบบส ารวจความคดิเห็น นักเรียน คณะผู้ฝึกสอน และบุคคลที่เก่ียวข้องและสรุป  

             รายงานการส ารวจความคิดเห็นเสนอผู้บริหาร 

 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที ่   ๑๖     เดือน      กรกฎาคม      พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                   ส่ัง  ณ  วันที ่   ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖   

  

                                                                
       (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

  

 


