คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
ที่ ๒๑๐ / ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ
*****************************************
ด้วยกลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โรงเรียนวชิรธรรมสำธิตได้
กำหนดให้เวียนเทียนเนื่องในวันอำสำฬหบูชำและแห่เทียนวันเข้ำพรรษำ โดยกำรนำนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ไปเวียนเทียน ณ วัดวชิรธรรมสำธิตวรวิหำร ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๕๖
เวลำ ๑๓.๓๐ น. เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอำศัยอำนำจ
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗ มำตรำ ๒๗ (๑)
จึงตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
นำงวรรณี
บุญประเสริฐ ประธำนกรรมกำร
นำงนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ รองประธำนกรรมกำร
นำงทองกรำว เสนำขันธ์
กรรมกำร
นำยเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์
กรรมกำร
นำงสุนิดำ
เดชะทัตตำนนท์ กรรมกำรละเลขำนุกำร
หน้าที่ อำนวยกำรประสำนงำนให้คำปรึกษำแนะนำให้กำรดำเนินกำรต่ำงๆเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
นำงสุนิดำ
เดชะทัตตำนนท์ ประธำนกรรมกำร
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมกำร
นำงสำวอัญชลี เขมะประภำ
นำงวรำภรณ์ สัตยมำภำกร กรรมกำร
นำงกำญจนำ ศิริมหำ
นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์
กรรมกำร
นำยมนตรี
สุขสวัสดิ์
นำงสำววันนภำ สำยพิมพิน
กรรมกำร
นำงอุษณีษ์
อึ้งวิฑูรสถิตย์
นำยพิรำม
ภูมิวิชิต
กรรมกำร
นำงสุมิตรำ
สุวรรณธำดำ
นำยปวิตร
สมนึก
กรรมกำร
นำงสำวรัตยำ ร่ำงกำยดี
นำงสำวสุกญ
ั ญำ ชำซิโย
กรรมกำร
นำยอนุชำ
คำแดง
นำงลำพอง
พูลเพิม่
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ให้กำรปรึกษำเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. กำหนดขั้นตอนหรือรำยละเอียดต่ำงๆในกำรดำเนินงำน

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

- ๒ ๓. คณะกรรมการนิมนต์พระสงฆ์
นำงวรำภรณ์ สัตยมำภำกร
นำงลำพอง
พูลเพิม่
หน้าที่ ๑. นิมนต์พระวัดวชิรธรรมสำธิตวรวิหำร ๙ รูป
๒. รับ – ส่ง พระสงฆ์ตำมนัดหมำย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

๔. คณะกรรมการจัดเตรียม ปัจจัยถวายพระ ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องไทยธรรม
นำงกำญจนำ ศิริมหำ
ประธำนกรรมกำร
นำงวรำภรณ์ สัตยมำภำกร กรรมกำร
นำงสุมิตรำ
สุวรรณธำดำ
นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์
กรรมกำร
นำงสำวรัตยำ ร่ำงกำยดี
นำงสำวเปรียวใจ เพชรสุวรรณ กรรมกำร
นำงสำวศิรำณี ต้นสวรรค์
นำงสำวสุทธิดำ แซ่หล่อ
กรรมกำร
นำงสำววันนภำ สำยพิมพิน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดปัจจัยถวำยพระ เครื่องไทยธรรมสำหรับถวำยพระภิกษุ ๙ รูป
๒. จัดดอกไม้ ธูปเทียน สำหรับเวียนเทียนจำนวน ๕๐ ชุด
๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรรม
นำงสำวอัญชลี เขมะประภำ ประธำนกรรมกำร
นำงลำพอง
พูลเพิม่
กรรมกำร
นำงสำวสุกญ
ั ญำ ชำซิโย
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ฝึกซ้อมนักเรียนกล่ำวพิธีกรรมในโบสถ์
๒. จัดนักเรียนชั้น ม.๓/๑ – ๓/๔ เข้ำร่วมพิธีในโบสถ์
๓. พิธีกรดำเนินขั้นตอนพิธีกรรมทำงศำสนำ
๖. คณะกรรมการตกแต่งจัดเทียนพรรษา จัดขบวนแห่เทียนพรรษาและดุริยางค์
นำงนวรัตน์
นำคะเสนีย์กลุ ประธำนกรรมกำร
นำงณัฏฐ์ยำน์ สนั่นไหว
รองประธำนกรรมกำร
นำงกุณฑลี
เจษฎำวัลย์ กรรมกำร
นำยอุสำห์
เพชรประพันธ์
นำงสำวภัทรนันท์ แดนวงศ์
กรรมกำร
นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย์
นำงสำวชลิตำ บุญรักษำ
กรรมกำร
นักกำรภำรโรงทุกคน
นำยสำธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดตกแต่งต้นเทียนพรรษำและจัดเครื่องแต่งกำยให้ขบวนแห่เทียนพรรษำ
๒. จัดวงดุริยำงค์เข้ำร่วมขบวนแห่เทียนพรรษำ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

- ๓ ๗. คณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
นำงนวรัตน์
นำคะเสนีย์กลุ ประธำนกรรมกำร
นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย์ กรรมกำร
นำงสำวชลิตำ บุญรักษำ
กรรมกำร
นักศึกษำฝึกสอน
กรรมกำร
นำงสำวภัทรนันท์
แดนวงศ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ตัดสินกำรวำดภำพของนักเรียนที่สง่ เข้ำประกวด
๒. จัดทำเกียรติบัตร
๘. กรรมการควบคุมดูแลนักเรียนร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา
นำยพิรำม
ภูมิวิชิต
ประธำนกรรมกำร
นำงอุษณีษ์
อึ้งวิฑูรสถิตย์ กรรมกำร
นำยมนตรี
สุขสวัสดิ์
กรรมกำร
นำยอนุชำ
คำแดง
กรรมกำร
ว่ำที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมกำร
นำยอำทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมกำร
นำงวรำภรณ์ แก้วเชำว์รัมย์ กรรมกำร
นำงสุมิตรำ
สุวรรณธำดำ กรรมกำร
นำยสมพร
โพธิ์ศรี
กรรมกำร
นำยณรงค์
หนูนำรี
กรรมกำร
นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย์
กรรมกำร
นำงสำวบรรจง นำคสุวรรณ์ กรรมกำร
นำยนิพล
ทรัพย์สรัล
กรรมกำร
นำงธนภร
เนตรสว่ำง
กรรมกำร
นำงสำวจุฬำลักษณ์ วงศ์คำจันทร์ กรรมกำร
นำงสำวธัญญำรัตน์ พิมสำ
กรรมกำร
นำงสำวเยำวรัตนำ พรรษำ
กรรมกำร
นำงกุณฑลี
เจษฎำวัลย์
กรรมกำร
นำงสำวพรสุดำ มินสำโรง
กรรมกำร
นำงสำวอัญชลี เขมะประภำ กรรมกำร
นำยอภิชำติ จุ่นหัวโทน
กรรมกำร
นำงจุฑำมำศ วำนิชชัง
กรรมกำร
นำยเพชร
สำระจันทร์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์
รองกรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๑ – ๓/๔ เข้ำอุโบสถเพือ่ ประกอบพิธีถวำยเทียนพรรษำ
๒. จัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๕ – ๓/๑๑ ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษำไปยังวัดวชิรธรรม
สำธิตวรวิหำร
๙. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา
นำยปวิตร
นำยธรัตน์
นำยสิทธิชัย

นำยสมยศ
แม้นสงวน
ประธำนกรรมกำร
สมนึก
กรรมกำร
นำยภำคภูมิ แก้วเย็น
กรรมกำร
บัลลังค์โพธิ์
กรรมกำร
นำยกำพล
จำงจะ
กรรมกำร
มำโนชญ์กุล กรรมกำร
นำยวัชระ
เต็งเจริญสุข กรรมกำร
นำยสุวิทย์
ปิ่นอมร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ ๑. อำนวยควำมสะดวกเรื่องอุปกรณ์เครื่องเสียงให้เรียบร้อย
๒. บันทึกวีดิทัศน์ ภำพนิ่ง ตำมควำมเหมำะสม
๗. คณะกรรมการประเมินผล
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน
ประธำนกรรมกำร
นำยอนุชำ
คำแดง
กรรมกำร
นำงสำวรัตยำ ร่ำงกำยดี
กรรมกำร
นำงสำวสุกญ
ั ญำ ชำซิโย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดทำเครือ่ งมือประเมินผล ควำมพึงพอใจของนักเรียนทีร่ ่วมกิจกรรม
๒. สรุปกำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรประเมินต่อผู้บริกำรและผู้เกีย่ วข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นำงวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต

