
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่  ๓๒๕ /๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดโครงกำร “หนึ่งใจ...ช่วยเหลอืผู้ประสบภัย และสู้ภัยพิบัติแหง่ชำติ” 

__________________________ 
 
                   ด้วยมูลนิธิมริำเคิลออฟไลฟ์ฯ จัดโครงกำร “หนึ่งใจ...ช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย และสู้ภัยพิบัติแห่งชำติ” 
ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. โดยก ำหนดให้นกัเรียนระดบัช้ันม.๕ เข้ำรับกำร
อบรม ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบรอ้ย โดยอำศัยอ ำนำจ
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗ มำตรำ ๒๗ (๑)  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรรบัผิดชอบดังนี้ 
๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

นำงวรรณี 
นำงนภัสสรณ์ 
นำงทองกรำว 
นำงสุนิดำ 
นำยพิรำม                          

บุญประเสริฐ 
เกียรติอภิพงษ์ 
เสนำขันธ์ 
เดชะทัตตำนนท ์
ภูมิวิชิต               

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี     ให้ค ำปรึกษำแนะน ำใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
                                           นำยพริำม       ภูมิวิชิต               ประธำนกรรมกำร 
                                           นำยเพิ่มศักดิ์   พลูสวัสดิ์             รองประธำนกรรมกำร 
นำงพรพรรณ ยวดย่ิง กรรมกำร นำงธนภร เนตรสว่ำง กรรมกำร 
นำยอำทิตย ์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมกำร นำงอุษณีย ์ อึ้งวิฑูรยส์ถิตย์ กรรมกำร 
นำยปุ้ย คงอุไร กรรมกำร นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู กรรมกำร 
นำยสุเนตร ศรีใหญ ่ กรรมกำร นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ กรรมกำร 
นำยมนตร ี สุขสวัสดิ ์ กรรมกำร นำยเพชร สำระจันทร ์ กรรมกำร 
น.ส.จิรำ จั่นเล็ก กรรมกำร น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์ กรรมกำร นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 
น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ กรรมกำร นำยทินกร พำนจันทร ์ กรรมกำร 
น.ส.มวำร ี             ใจชูพันธ์ 
น.ส.ณิชำ              แสงทอง        

กรรมกำร 
กรรมกำร 

นำยอนุชำ             ค ำแดง 
นำงพิมพส์ุภัค        บุปผำ  

กรรมกำร 
กรรมกำร 



 
 

๒ 

ครูที่ปรึกษำ ระดับช้ัน  ม.๕                      กรรมกำร กรรมกำรนกัเรียน   ๑๐ คน กรรมกำร 
                                                นำงเกษรำ     ก้องศักดิ์ศร ี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                                                นำยอภิวัฒน ์ บุญอ่อน           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร    
หน้าท่ี    วำงแผนกำรจัดกิจกรรมและก ำกับติดตำมกำรด ำเนนิงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์ 
๓. คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวที จัดโต๊ะหมู่บูชา พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน  และจัดสถานท่ีบนหอประชุม  

นำงทองกรำว  เสนำขันธ์           ประธำนกรรมกำร 
                                           นำยเล็ก         สินวิชัย              รองประธำนกรรมกำร 
นำยศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมกำร นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ กรรมกำร 
นำงกุณฑล ี เจษฎำวัลย ์ กรรมกำร นำยเพชร สำระจันทร ์ กรรมกำร 
น.ส.นงพร จู่พิชญ ์ กรรมกำร นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์ กรรมกำร น.ส.ชลิตำ บุญรกัษำ กรรมกำร 
นักกำรภำรโรง  กรรมกำร    
                                                น.ส.ลักษณำ     อังกำบส ี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี    ๑. ตกแตง่เวที จัดโต๊ะหมูบู่ชำ พำนพุ่มทอง-พุ่มเงิน ขำต้ังวำงพระฉำยำลกัษณ์และเตรียมที่นั่งบน
หอประชุมใหส้วยงำม เหมำะสมและเพียงพอ 
๔. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  

นำงอุษณีย์      อึง้วิฑูรยส์ถิตย์           ประธำนกรรมกำร 
                                       นำยอำทิตย ์    โสตถิรัตนพันธ์          รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ กรรมกำร น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์ กรรมกำร 
นำยสำธิต 
น.ส.ณิชำ 

แก้วศรีทัศน์ 
แสงทอง 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

น.ส.มวำร ี ใจชูพันธ์ กรรมกำร 
 

                                                นำงพรพรรณ     ยวดย่ิง           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                                                นำงเกษรำ         ก้องศักดิ์ศรี     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าท่ี    จัดอำหำรและเครื่องดืม่ให้เพียงพอส ำหรบัครู นักเรยีนที่ร่วมกจิกรรม 
๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  

นำงณัฏฐ์ธยำน์    สนั่นไหว             ประธำนกรรมกำร 
นำยเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมกำร นำยเล็ก สินวิชัย กรรมกำร 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร    
                                                น.ส.ภรณ์กมนส์    ดวงสุวรรณ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี    ๑.เป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำรในพิธีเปิด-พิธีปิด บนหอประชุม 
             ๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 
 



 
 

๓ 

๖. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
นำยสุวิท    ปิ่นอมร             ประธำนกรรมกำร 

นำยสมุฎฎ์ิ ภำษำดี กรรมกำร นำยธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ กรรมกำร 
นำยสิทธิชัย มำโนชกุล กรรมกำร นำยก ำพล จำงจะ กรรมกำร 
นำยภำคภูมิ แก้วเย็น กรรมกำร นำยวัชระ  เต๋งเจรญิสุข กรรมกำร 
                                              นำยปวิตร   สมนกึ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี    ๑.จัดเตรียมเครือ่งเสียงพร้อมไมโครโฟน ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
             ๒. เตรียมเครื่องฉำยโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภำพ 
             ๓. บันทกึภำพกิจกรรมทัง้วีดีโอและภำพน่ิง 
             ๔. จัดท ำป้ำยตัวอักษร ตกแต่งเวทบีนหอประชุม เขียนค ำว่ำ 
                           
 
 
 
 
๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

น.ส.ฝนทอง       ศิริพงษ์             ประธำนกรรมกำร 
น.ส.ศิรำภรณ์ นำบุญ กรรมกำร น.ส.มวำร ี ใจชูพันธ์ กรรมกำร 
น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ กรรมกำร    
                                          น.ส.ภรณ์กมนส์    ดวงสุวรรณ์             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี    ๑. จัดท ำเอกสำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  
              ๒. สรุปผลกำรประเมิน และรำยงำนผลตอ่ผูบ้รหิำรและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
  
                            ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่  ๗  พฤศจิกำยน    ๒๕๕๖ 

        สั่ง ณ วันที่    ๗  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๖    

                                                                                                           
          (นำงวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 
 
 
 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

มูลนิธิมริาเคลิออฟไลฟ์ฯ 

โครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยและสู้ภัยพบิัตแิห่งชาต”ิ 


