
 

         
       ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

       ที่ ๑๖๒ / ๒๕๕๘ 
        เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม  

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำ ๒, ๓, ๕ และ ๖   ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
-------------------------------------------- 

        ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต   ก ำหนดให้มีกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม ช้ันมัธยมศึกษำ ๒, ๓, ๕ และ ๖     
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๘    ในระหว่ำงวันที่  ๒๙ – ๓๐  มิถุนำยน  ๒๕๕๘  และระหว่ำงวันที่ ๑ – ๒ กรกฎำคม ๒๕๕๘  
ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.   เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย    และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอำศัย
อ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗  (๑)  แห่งพระรำชบัญญตัิระเบียบข้ำรำชกำรครู   และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช  ๒๕๔๗  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ   ดังนี ้
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

นำงวรรณี บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 
   นำงนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์  กรรมกำร 

นำงทองกรำว เสนำขันธ์  กรรมกำร    
นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  ให้ค ำปรึกษำ  และสนบัสนุนให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จเรียบรอ้ยตำมวัตถุประสงค์ 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
   นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม  ประธำนกรรมกำร 
   นำยพิรำม ภูมิวิชิต  รองประธำนกรรมกำร  
นำงพรพรรณ ยวดย่ิง  กรรมกำร  น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์           กรรมกำร 
นำยเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมกำร  นำงธนภร เนตรสว่ำง กรรมกำร  
นำงพัชร ี ระมำตร ์ กรรมกำร  นำงพิมพส์ุภัค บุบผำ  กรรมกำร 
นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู กรรมกำร  นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ กรรมกำร  
น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์ กรรมกำร  นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร 
นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมกำร  น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมกำร  
ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมกำร  นำยเพชร สำระจันทร ์ กรรมกำร 
น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตมั่น กรรมกำร         นำยสุเนตร       ศรีใหญ่          กรรมกำร    
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร  น.ส.อินทิรำ จั่นโต  กรรมกำร  
นำยทินกร พำนจันทร ์ กรรมกำร  น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์ กรรมกำร 
น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง กรรมกำร  นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมกำร  

 นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 



    -๒- 
 

หน้าท่ี    วำงแผน ก ำหนดกิจกรรม ประสำนงำน และด ำเนินกำรประชุมใหเ้ป็นไปด้วย 
              ควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 

นำงทองกรำว เสนำขันธ์ ประธำนกรรมกำร 
นำยศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมกำร   นักกำรภำรโรง    กรรมกำร 
   นำยเล็ก  สินวิชัย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี     ๑.จัดห้องประชุมเป็นสถำนทีจ่ัดกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
   ๒.จัดโต๊ะหมูบู่ชำบนเวที และจัดบริเวณหอประชุมใหส้วยงำมเหมำะสม 
 
๔. คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และดแูลความเรยีบร้อย 
       - วันจันทร์ท่ี  ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

ระดับชั้น ม.๒  
หัวหน้าระดับ  นางชนิสรางค์      ปรากฏชื่อ 
รองหัวหน้าระดับ นางทิพย์จันทร์     หงษา 

 

ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษา คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษา คนท่ี ๒ 

ม.๒/๑ น.ส.วรำลี  สินธุวำ - 
ม.๒/๒ น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง น.ส.มณทพิย์ เจริญรอด 
ม.๒/๓ น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์ 
ม.๒/๔ นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ น.ส.เมธำวี  สุขเจรญิ 
ม.๒/๕ น.ส.สุทธิดำ แซ่หล่อ นำงพรพรรณ ยวดย่ิง 
ม.๒/๖ นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์ นำงกำญจนำ ศิริมหำ 
ม.๒/๗ นำยรัชกฤต ภูธนคณำวุฒิ น.ส.อรสำ ชำติรัมย ์
ม.๒/๘ น.ส.สุกัญญำ ชำซิโย น.ส.สุวรรณี พริิยะประทำน 
ม.๒/๙ นำยวุฒิพงศ์ แสนรงัค์ นำยอตุสำห์ สงัขรัตน์ 

ม.๒/๑๐ น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ นำงทิพย์จันทร์ หงษำ 
ม.๒/๑๑ น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงศ์ นำยอำทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ 
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     - วันอังคารท่ี  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
ระดับชั้น ม.๓  

หัวหน้าระดับ  นายไพโรจน์         อินต๊ะภา 
รองหัวหน้าระดับ น.ส.บรรจง     นาคสุวรรณ์ 

 
ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษา คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษา คนท่ี ๒ 

ม.๓/๑ น.ส.เยำวรัตนำ  พรรษำ - 
ม.๓/๒ น.ส.อนุศรำ บุญหลิม น.ส.บรรจง นำคสุวรรณ์ 
ม.๓/๓ นำยภำคภูมิ แก้วเย็น นำงแสนสุข ค ำแก้ว 
ม.๓/๔ นำยสมพร โพธ์ิศร ี นำงจุฑำมำศ วำนิชชัง 
ม.๓/๕ น.ส.กวินวัณณ์ กำฬดิษฐ์ น.ส.พรรนิภำ สลีำโส 

ม.๓/๖ น.ส.กลุยำ บูรพำงกรู นำงกุณฑลี เจษฎำวัลย ์
ม.๓/๗ น.ส.อญัชลี เขมะประภำ นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์
ม.๓/๘ นำยเพชร สำระจันทร ์ นำยณรงค์   หนูนำรี 
ม.๓/๙ นำงวรำภรณ์  แก้วเชำว์รัมย์ - 
ม.๓/๑๐ นำยไพโรจน์ อินต๊ะภำ นำงธนภร  เนตรสว่ำง 
ม.๓/๑๑ ว่ำที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ นำงสุมิตรำ สุวรรณธำดำ 

 
  - วันพุธ ท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

ระดับชั้น ม.๕  
หัวหน้าระดับ  นายอภิวัฒน์         บุญอ่อน 
รองหัวหน้าระดับ น.ส.รุ่งตะวัน      ทาโสต 
 

ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษา คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษา คนท่ี ๒ 

ม.๕/๑ น.ส.จิรำ จั่นเลก็ นำยเล็ก สนิวิชัย 
ม.๕/๒ น.ส.จำรุวรรณ จันทะรำม นำยสุเนตร ศรีใหญ ่
ม.๕/๓ น.ส.รุ่งตะวัน ทำโสต นำยปุ้ย คงอุไร 
ม.๕/๔ นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน น.ส.เสำวนีย์ จิระสทุธ์ิตระกลู 
ม.๕/๕ ว่ำที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ น.ส.นงพร จูพ่ิชญ ์
ม.๕/๖ น.ส.เกวลี บญุบำ นำงเกษรำ  ก้องศักดิ์ศร ี
ม.๕/๗ นำยธรัตน์ บัลลงัค์โพธ์ิ น.ส.อญัชนำ  แซ่จิว 
ม.๕/๘ น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น นำยปวิตร สมนึก 
ม.๕/๙ นำงบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ - 
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     - วันพฤหัสบดท่ีี ๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
ระดับชั้น ม.๖ 

หัวหน้าระดับ  นางสุภาภรณ์      ภู่ระหงษ์ 
รองหัวหน้าระดับ น.ส.จุฬาลักษณ์   วงศ์ค าจันทร์ 

ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษา คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษา คนท่ี ๒ 

ม.๖/๑ น.ส.ศศิธร   เมืองมลู นำงกำญจนำ   สินวิชัย 
ม.๖/๒ น.ส.จุฬำลักษณ์   วงศ์ค ำจันทร ์ นำยพิรำม   ภูมิวิชิต 
ม.๖/๓ นำยมนตรี   สุขสวัสดิ ์ นำงณัฎฐ์ธยำน์   สนั่นไหว 
ม.๖/๔ นำยนิพนธ์   พจนสุวรรณชัย นำงอุษณีษ์   อ่อนลมูล 
ม.๖/๕ นำยสำธิต   แก้วศรีทัศน์ นำยทินกร   พำนจันทร ์
ม.๖/๖ น.ส.อุษำ   นะแน่งน้อย นำงโสภำ   พงศ์เทพูปถัมภ์ 
ม.๖/๗ น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์ น.ส.มยรุี   มิ่งมงคล 
ม.๖/๘ น.ส.มลิวรรณ   ไชยรักษ์ นำยสมุฎฎ์ิ   ภำษำดี 

ม.๖/๙ นำงสุภำภรณ์    ภู่ระหงษ์ - 

หน้าท่ี ๑.รับรำยงำนตัวนักเรียน ณ ลำนเอนกประสงค์ 
 ๒.สรปุจ ำนวนนักเรียนที่มำ และไมม่ำร่วมกจิกรรม 
 ๓.ดูแลควำมเรียบรอ้ยของนักเรียนในที่ปรึกษำของตนเองบนหอประชุม 

๕. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
   นำงพรพรรณ  ยวดย่ิง  ประธำนกรรมกำร 

 น.ส.ณิชำ  แสงทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี  ด ำเนินกำรจัดอำหำรกลำงวัน  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มให้วิทยำกร  

๖. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
   นำงจุฑำมำศ  วำนิชชัง  ประธำนกรรมกำร 
   น.ส.เสำวลกัษณ์     สันติธรรมเมธี กรรมกำร 
หน้าท่ี ๑. เตรียมอปุกรณ์ส ำหรบัปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
 ๒. ดูแลพยำบำลนกัเรียนทีเ่จบ็ป่วย 
 ๓. ติดต่อโรงพยำบำลและประสำนงำนผู้ปกครองกรณีนักเรยีนป่วยหนัก 

๗. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
นำยไพโรจน ์  อินต๊ะภำ ประธำนกรรมกำร 
นำงชนิสรำงค์   ปรำกฏช่ือ กรรมกำร 
นำยอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมกำร 

หน้าท่ี  เป็นพิธีกร และก ำกับรำยกำรด ำเนินกจิกรรม ให้เปน็ไปตำมก ำหนดกำร 
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๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
   นำงทัศนีย์  วงค์เขียว  ประธำนกรรมกำร 
นำงชนิสรำงค์      ปรำกฏช่ือ กรรมกำร  นำยอภิวัฒน์         บุญอ่อน กรรมกำร 
นำงสุภำภรณ์      ภู่ระหงษ์ กรรมกำร 

นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี  ๑. ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยธุรกำร เพื่อเบิกจ่ำยเงนิงบประมำณ 
 ๒. ท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 

๙. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ประธำนกรรมกำร 
นำยก ำพล จำงจะ   กรรมกำร  นำยภำคภูมิ      แก้วเย็น        กรรมกำร 
นำยธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ       กรรมกำร  
   นำยสุวิท ปิ่นอมร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี  ๑. ควบคุม ดูแลระบบเสียง แสง 
 ๒. บันทึกภำพวิดีทัศน์ และภำพน่ิง ตำมควำมเหมำะสม 
 ๓. จัดท ำ VTR แนะน ำโรงเรียน 
          ๔. จัดท ำ และติดตั้ง ตัวอักษร บนหอประชุม ด้วยข้อควำมว่ำ 
 

 

 
 
 
 

 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

นำยสุเนตร ศรีใหญ ่  ประธำนกรรมกำร 
   นำยทินกร   พำนจันทร ์ กรรมกำร    
   นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี  ๑. จัดท ำเครื่องมือประเมินผลให้นักเรียน และผู้ทีเ่กีย่วข้อง ประเมินกจิกรรมกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
          ๒. สรปุผลกำรประเมนิ และรำยงำนใหฝ้่ำยบริหำรและผูท้ี่เกี่ยวข้องทรำบ 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    ๑๕    มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

              สั่ง ณ วันที่     ๑๕      มิถุนำยน พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 
    (นำงวรรณี บุญประเสริฐ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 

 

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒,๓,๕,๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

วันท่ี ๒๙-๓๐ มิถุนายน และ ๑ – ๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


