คาสั่งโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ๑๘๒ / ๒๕๕๘
เรื่ อง แต่ งตัง้ คณะกรรมการจัดงานเทศน์ มหาชาติ เนื่องในวันคล้ ายวันสถาปนาโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
********************************
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรี ยน
วชิรธรรมสาธิต คณะกรรมการเครื อข่ายผู้ปกครองโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต คณะครู บุคลากร นักเรี ยน นักพัฒนา
ผู้ประกอบการร้ านค้ าโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต ห้ างร้ าน และชุมชนใกล้ โรงเรี ยน ได้ ร่วมกันจัดงานเทศน์มหาชาติ
เนื่องในวันสถาปนาโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
เพื่อให้ การจัดงานเทศน์มหาชาติดงั กล่าว ดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย โดยอาศัยอานาจตามมาตรา
๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตัง้
คณะกรรมการดาเนินงาน ดังต่อไปนี ้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. พระราชวชิรโสภณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
๒. พระพิพฒ
ั นกิจวิธาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
๓. นายสุทธิ
ปั ญญาสกุลวงศ์
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
๔. นายสมพร
ทีปจิรังกูล
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
๕. นายอานวย
ศรี ตระกูลทรัพย์
ประธานคณะกรรมการเครื อข่ายผู้ปกครอง
๖. คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
กรรมการ
๗. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
กรรมการ
๘. คณะกรรมการเครื อข่ายผู้ปกครอง
กรรมการ
หน้ าที่ ให้ คาปรึกษา แนะนา แก้ ไขปั ญหาและอานวยความสะดวกในการดาเนินการ
๒. คณะกรรมการดาเนินการ
๑. นางวรรณี
บุญประเสริ ฐ
ประธานกรรมการ
๒. นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
รองประธานกรรมการ
๓. นายสมชัย
ก้ องศักดิ์ศรี
รองประธานกรรมการ
๔. นางทองกราว
เสนาขันธ์
กรรมการ
๕. นางปานทิพย์
สุขเกษม
กรรมการ
๖. นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
กรรมการ
๗. นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
กรรมการ
๘. นายเล็ก
สินวิชยั
กรรมการ
๙. น.ส.ฝนทอง
ศิริพงษ์
กรรมการ
๑๐.นายพิราม
ภูมิวิชิต
กรรมการ
๑๑.นางพรพรรณ
ยวดยิ่ง
กรรมการ
๑๒.น.ส.ศิริพร
โกมารกุล
กรรมการ

-๒ ๑๓.นางณัฏฐ์ ธยาน์
สนัน่ ไหว
กรรมการ
๑๔.นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กลุ
กรรมการ
๑๕. นายณรงค์
หนูนารี
กรรมการ
๑๖. น.ส.ลักษณา
อังกาบสี
กรรมการ
๑๗. นางลาพอง
พูลเพิ่ม
กรรมการ
๑๘. นางกาญจนา
สินวิชยั
กรรมการ
๑๙. นายนิพนธ์
พจนสุวรรณชัย
กรรมการ
๒๐.น.ส.มณทิพย์
เจริ ญรอด
กรรมการ
๒๑.น.ส.นิภาพรรณ
อดุลย์กิตติชยั
กรรมการ
๒๒.น.ส.ภัทรนุช
คาดี
กรรมการ
๒๓.นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
กรรมการ
๒๔.นางชนิสรางค์
ปรากฏชื่อ
กรรมการ
๒๕.นายไพโรจน์
อินต๊ ะภา
กรรมการ
๒๖.น.ส.วชิราภรณ์
สันตวงศ์
กรรมการ
๒๗.นายอภิวฒ
ั น์
บุญอ่อน
กรรมการ
๒๘.นางสุภาภรณ์
ภู่ระหงษ์
กรรมการ
๒๙.น.ส.เกวลี
บุญบา
กรรมการ
๓๐.นายสุเนตร
ศรี ใหญ่
กรรมการ
๓๑.นายเพชร
สาระจันทร์
กรรมการ
๓๒.นายศุภกิจ
เซียะสวัสดิ์
กรรมการ
๓๓.น.ส.กมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มนั่
กรรมการ
๓๔.นายสมชัย
ก้ องศักดิ์ศรี
กรรมการและเลขานุการ
๓๕. นางวราภรณ์
สัตยมาภากร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖. นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ าที่ ๑. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ าย
๒. ติดต่อประธานในพิธีเปิ ดและนิมนต์พระ
๓. ดาเนินการจัดการเทศน์มหาชาติ ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๔. ทาเกียรติบตั รมอบให้ พระวิทยากรที่มาเป็ นองค์เทศน์มหาชาติ
๓. คณะกรรมการฝ่ ายสถานที่
๑. นางทองกราว
เสนาขันธ์
ประธานกรรมการ
๒. นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กลุ
รองประธานกรรมการ
๓. นางกุณฑลี
เจษฎาวัลย์
กรรมการ
๔. น.ส.ภัทรนันท์
แดนวงศ์
กรรมการ
๕. นายศุภกิจ
หนองหัวลิง
กรรมการ

- ๓ ๖. นายเพชร
สาระจันทร์
กรรมการ
๗. นางกาญจนา
ศิริมหา
กรรมการ
๘. น.ส.ปรัชญา
การรักษา
กรรมการ
๙. น.ส.ชลิตา
บุญรักษา
กรรมการ
๑๐.นายสาธิต
แก้ วศรี ทศั น์
กรรมการ
๑๑.นักการภารโรง
กรรมการ
๑๒.นายเล็ก
สินวิชยั
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ ๑. ผูกผ้ าหน้ าเวที หอประชุมโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
๒. ประดิษฐ์ ตวั อักษรบนเวทีและจัดป้ายนิเทศกาหนดการจัดงาน
๓. เขียนป้ายผ้ าต้ อนรับประธานในพิธีเปิ ดและแขกผู้มีเกียรติ
๔. คณะกรรมการฝ่ ายทุนการศึกษา
๑. นางทัศนีย์
วงค์เขียว
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.อินทิรา
จัน่ โต
กรรมการ
๓. น.ส.สุกญ
ั ญา
ชาซิโย
กรรมการ
๔. ครู ที่ปรึกษา
กรรมการ
๕. น.ส.จุฬาลักษณ์
วงศ์คาจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ ๑. จัดหาทุนและนักเรี ยนที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ารับทุนการศึกษา
๒. ดาเนินพิธีมอบทุนการศึกษา
๕. คณะกรรมการฝ่ ายจัดทาเอกสาร
๑. นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
ประธานกรรมการ
๒. นางวราภรณ์
สัตยมาภากร
รองประธานกรรมการ
๓. น.ส.ฝนทอง
ศิริพงษ์
กรรมการ
๔. น.ส.พรรนิภา
สีลาโส
กรรมการ
๕. น.ส.พนิดา
ยอดรัก
กรรมการ
๖.น.ส.กมลรัตน์
ตระกูลสถิตมัน่
กรรมการ
๗. น.ส.ภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ ๑. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและจัดทาหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ
๒. รวบรวมเอกสารเรื่ องเทศน์มหาชาติจดั ทารู ปเล่ม
๓. จัดทาแผ่นพับ จานวน ๑,๐๐๐ แผ่น เอกสารสาหรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ
๔. จัดพิมพ์ใบฎีกาเทศน์มหาชาติจานวน ๑๘,๐๐๐ ใบ
๕. จัดทาแผนผังการจัดงาน
๖. จัดพิมพ์หนังสือหนังสือขอบคุณ/ใบเสร็ จรับเงินเทศน์มหาชาติ ตามระดับที่กาหนด

- ๔ ๖. คณะกรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
๑. นางทองกราว
เสนาขันธ์
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.เกวลี
บุญบา
กรรมการ
๓. นายสุเนตร
ศรี ใหญ่
กรรมการ
๔. นายเพชร
สาระจันทร์
กรรมการ
๕. ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ
เซียะสวัสดิ์
กรรมการ
๖. น.ส.กมลรัตน์
ตระกูลสถิตมัน่
กรรมการ
๗.ครู ที่ปรึกษาทุกระดับชัน้
กรรมการ
๘. นางณัฏฐ์ ธยาน์
สนัน่ ไหว
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ ๑. ประชาสัมพันธ์เรื่ องการเทศน์มหาชาติ ประวัติความเป็ นมา ตลอดจนอานิสงส์ของการทาบุญเทศน์
มหาชาติให้ กบั ครู นักเรี ยน เพื่อเชิญชวนเข้ าร่ วมฟั งและร่ วมทาบุญเทศน์มหาชาติ
๒. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกวันในเวลาเช้ า
๓. ติดต่อประสานงานโทรทัศน์ทาข่าว/ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์กบั หน่วยงานภายนอก
๔. ประสานงานด้ านการปิ ดป้ายประกาศตามสถานที่ตา่ งๆ
๕. เชิญชวนชุมชนเข้ าร่ วมงาน
๖. เล่าประวัติโดยย่อของกัณฑ์ต่างๆทุกวัน
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีอปุ การคุณในการเทศน์มหาชาติ
๗. คณะกรรมการฝ่ ายจัดหารายได้
๑. นางวรรณี
บุญประเสริ ฐ
ประธานกรรมการ
๒. นางทองกราว
เสนาขันธ์
รองประธานกรรมการ
๓. นายสมชัย
ก้ องศักดิ์ศรี
รองประธานกรรมการ
๔. นางปานทิพย์
สุขเกษม
รองประธานกรรมการ
๕. นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
กรรมการ
๖. นางพัชรี
ระมาตร์
กรรมการ
๗. นายเล็ก
สินวิชยั
กรรมการ
๘. นางศิริพร
โกมารกุล
กรรมการ
๙. นางวราภรณ์
สัตยมาภากร
กรรมการ
๑๐.นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
กรรมการ
๑๑.นางชนิสรางค์
ปรากฏชื่อ
กรรมการ
๑๒.นายไพโรจน์
อินต๊ ะภา
กรรมการ
๑๓.น.ส.วชิราภรณ์
สันตวงศ์
กรรมการ
๑๔.นายอภิวฒ
ั น์
บุญอ่อน
กรรมการ
๑๕.นางสุภาภรณ์
ภู่ระหงษ์
กรรมการ
๑๖.นางพิมพ์สภุ คั
บุบผา
กรรมการ

- ๕ ๑๗.น.ส.เกวลี
บุญบา
กรรมการ
๑๘.นายสุเนตร
ศรี ใหญ่
กรรมการ
๑๙.นายเพชร
สาระจันทร์
กรรมการ
๒๐.นายศุภกิจ
หนองหัวลิง
กรรมการ
๒๑.น.ส.กมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มนั่
กรรมการ
๒๒.น.ส.อุษา
นะแน่งน้ อย
กรรมการ
๒๓.นายพิราม
ภูมิวิชิต
กรรมการ
๒๔.ครู และบุคลากรทุกคน
กรรมการ
๒๕.นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
๒๖.นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ าที่ ๑. ส่งเอกสารถึงผู้ปกครองเพื่อเชิญชวนร่ วมทาบุญ
๒. ส่งหนังสือเชิญชวนหน่วยงานต่างๆในชุมชนและโรงเรี ยนใกล้ เคียงมาร่ วมทาบุญ
๓. จัดกิจกรรมนานักเรี ยน เชิญชวนร่ วมทาบุญ
๔. รวบรวมเงินทาบุญส่งหัวหน้ าคณะสีและหัวหน้ าคณะสีนาส่งกลุม่ บริ หารงบประมาณ
๘. คณะกรรมการฝ่ ายเหรั ญญิก
๑. นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
ประธานกรรมการ
๒. นายปุ้ย
คงอุไร
กรรมการ
๓. นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
กรรมการ
๔. น.ส.สุวรรณี
พิริยะประทาน
กรรมการ
๕. นางวราภรณ์
สัตยมาภากร
กรรมการ
๖. นางบุญเยี่ยม
พิทกั ษ์ วงศ์
กรรมการ
๗. นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ ๑. รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่ วมทาบุญเทศน์มหาชาติจากหน่วยงานต่างๆทังภายในและภายนอก
้
๒. เตรี ยมปั จจัยเพื่อถวายพระนักเทศน์
๓. ทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย
๔. จัดทาบอร์ ดประชาสัมพันธ์แสดงยอดเงินบริ จาค
๙. คณะกรรมการฝ่ ายปฎิคมและต้ อนรั บ
๑. นายสมชัย
ก้ องศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
๒. นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
รองประธานกรรมการ
๓. นางทองกราว
เสนาขันธ์
กรรมการ
๔. นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กลุ
กรรมการ
๕. นายณรงค์
หนูนารี
กรรมการ
๖. น.ส.ลักษณา
อังกาบสี
กรรมการ

- ๖ ๗. นางลาพอง
พูลเพิ่ม
กรรมการ
๘. นางกาญจนา
สินวิชยั
กรรมการ
๙. น.ส.มณทิพย์
เจริ ญรอด
กรรมการ
๑๐.น.ส.นิภาพรรณ
อดุลย์กิตติชยั
กรรมการ
๑๑.นายนิพนธ์
พจนสุวรรณชัย
กรรมการ
๑๒. นายพิราม
ภูมิวิชิต
กรรมการ
๑๓. น.ส.ภัทรนุช
คาดี
กรรมการ
๑๔. คณะกรรมการนักเรี ยน
กรรมการ
๑๕. นางปานทิพย์
สุขเกษม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ ต้ อนรับ - คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
- คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
- คณะกรรมการผู้ปกครองเครื อข่าย
- คณะครู นักเรี ยนที่มาร่ วมงาน
- แขกผู้มีเกียรติที่มาร่ วมงาน
๑๐. คณะกรรมการฝ่ ายพิธีกร
๑. นายเล็ก
สินวิชยั
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.มลิวรรณ
ไชยรักษ์
กรรมการ
๓. นายไพโรจน์
อินต๊ ะภา
กรรมการ
๔. นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
กรรมการ
๕. นางณัฎฐ์ ธยาน์
สนัน่ ไหว
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ ๑. ดาเนินรายการ ตามกาหนดการ
๒. ประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ ให้ ดาเนินการเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
๑๑. คณะกรรมการฝ่ ายพิธีการ และดูแลพระสงฆ์
๑. นายสมชัย
ก้ องศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
๒. นายเล็ก
สินวิชยั
รองประธานกรรมการ
๓. นางบุญเยี่ยม
พิทกั ษ์ วงศ์
กรรมการ
๔. น.ส.วันนภา
สายพิมพิน
กรรมการ
๕. นายมนตรี
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
๖. นายอภิวฒ
ั น์
บุญอ่อน
กรรมการ
๗. นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
๘. น.ส.อัญชลี
เขมะประภา
กรรมการ
๙.นางสุมิตรา
สุวรรณธาดา
กรรมการ
๑๐.น.ส.รัตยา
ร่ างกายดี
กรรมการ

-

๖ -

๑๑.นางอุษณีษ์
อ่อนลมูล
กรรมการ
๑๒.น.ส.สุกญ
ั ญา
ซาซิโย
กรรมการ
๑๓.น.ส.อัญชนา
แซ่จิว
กรรมการ
๑๔.น.ส.จิตรลดา
อินทรขุนทด
กรรมการ
๑๕.น.ส.สุทธิดา
แซ่หล่อ
กรรมการ
๑๖.นักศึกษาฝึ กสอน วิชาสังคมศึกษาฯ
กรรมการ
๑๗.นางลาพอง
พูลเพิ่ม
กรรมการและเลขานุการ
๑๘.นางวราภรณ์
สัตยมาภากร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ าที่ ๑. เตรี ยมคากล่าวรายงานและคากล่าวเปิ ด
๒. จัดลาดับขันตอนของพิ
้
ธีการและดาเนินการตามลาดับ
๓. จัดอุปกรณ์กรวดน ้าให้ เจ้ าภาพทุกกัณฑ์ รวมทังดอกไม้
้
ธูปเทียนและดอกไม้ ชยัญโต
๔. เตรี ยมปั จจัยและเครื่ องไทยธรรมเพื่อถวายพระองค์เทศน์มหาชาติ
๕. จัดนักเรี ยนรับบริ จาคในหอประชุม จัดเตรี ยมข้ าวตอกดอกไม้
๖. ต้ อนรับ ดูแลปฎิบตั ิพระสงฆ์จากวัดต่างๆ
๗. ประสานงานกับฝ่ ายอาหาร เครื่ องดื่มสาหรับถวายพระ
๑๒. คณะกรรมการฝ่ ายจัดอาหารคาว-หวาน และนา้ ดื่ม
๑. นางทองกราว
เสนาขันธ์
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.มยุรี
มิ่งมงคล
รองประธานกรรมการ
๓. น.ส.นงพร
จู่พิชญ์
กรรมการ
๔. น.ส.รุ่ งตะวัน
ทาโสต
กรรมการ
๕. นางวันเพ็ญ
สุขสมพืช
กรรมการ
๖. นักการภารโรง
กรรมการ
๗. นางกาญจนา
ศิริมหา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ ๑. จัดอาหารคาว-หวาน สาหรับเลี ้ยงพระเพล
๒. จัดเตรี ยมน ้าดื่มสาหรับพระสงฆ์ ประธานและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่ วมงานในแต่ละกัณฑ์
และงานวันสถาปนาโรงเรี ยน
๓. จัดอาหารและน ้าดื่มสาหรับนักเรี ยนวงดนตรี ไทย
๔. จัดอาหารและน ้าดื่มให้ กบั ผู้ที่มาฟั งเทศน์มหาชาติ
๑๓. คณะกรรมการฝ่ ายการแสดงและดนตรี ไทย
๑. นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กลุ
ประธานกรรมการ
๓. นายสาธิต
แก้ วศรี ทศั น์
กรรมการ
๔. นางกุณฑลี
เจษฎาวัลย์
กรรมการ
๕. น.ส.ภัทรนันท์
แดนวงศ์
กรรมการ
๖. นายจักรกฤษณ์
ชัยปราโมทย์
กรรมการ

-

๗ -

๗. น.ส.ชลิตา
บุญรักษา
กรรมการ
๘. นักศึกษาฝึ กสอน ศิลปศึกษา
กรรมการ
๙. นางณัฏฐ์ ธยาน์
สนัน่ ไหว
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ ๑. จัดดนตรี ไทยเพื่อบรรเลงเพลงขณะเทศน์มหาชาติ ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. จัดการแสดงประกอบการเทศน์ตามความเหมาะสม
๑๔. คณะกรรมการฝ่ ายเตรี ยมอุปกรณ์ ตดิ กัณฑ์ เทศน์
๑. นางทองกราว
เสนาขันธ์
ประธานกรรมการ
๒. นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการ
๓. นางกุณฑลี
เจษฎาวัลย์
กรรมการ
๔. น.ส.ภัทรนันท์
แดนวงศ์
กรรมการ
๕. น.ส.มีนา
โอษฐงาม
กรรมการ
๖. น.ส.อรณัท
รัตนอาภา
กรรมการ
๗. น.ส.ธัญญ์ฐิตา
เยาวยอด
กรรมการ
๘. น.ส.อาภรณ์
ผาลา
กรรมการ
๙. น.ส.ณัฐพร
อ้ วนล่า
กรรมการ
๑๐.นายเล็ก
สินวิชยั
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ ๑. จัดเตรี ยมถังหรื ออุปกรณ์และไม้ ติดกัณฑ์เทศน์
๒. ประสานงานกับฝ่ ายประชาสัมพันธ์
๑๕. คณะกรรมการฝ่ ายดูแลนักเรี ยน
๑. นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
๒. นางพรพรรณ
ยวดยิ่ง
รองประธานกรรมการ
๓. นายเพิ่มศักดิ์
พูลสวัสดิ์
กรรมการ
๔. ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ
เซียะสวัสดิ์
กรรมการ
๕. นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
กรรมการ
๖. นางชนิสรางค์
ปรากฏชื่อ
กรรมการ
๗. นายไพโรจน์
อินต๊ ะภา
กรรมการ
๘. น.ส.วชิราภรณ์
สันตวงศ์
กรรมการ
๙. นายอภิวฒ
ั น์
บุญอ่อน
กรรมการ
๑๐.นางสุภาภรณ์
ภู่ระหงษ์
กรรมการ
๑๑.น.ส.เกวลี
บุญบา
กรรมการ
๑๒.นายสุเนตร
ศรี ใหญ่
กรรมการ
๑๓.นายเพชร
สาระจันทร์
กรรมการ
๑๔.น.ส.กมลทิพย์
ตระกูลสถิตมัน่
กรรมการ

-

๘ -

๑๕.น.ส.ภัทรนันท์
แดนวงศ์
กรรมการ
๑๖.นางธนภร
เนตรสว่าง
กรรมการ
๑๗.นายสุมงั ครัตน์
โคตรมณี
กรรมการ
๑๘.น.ส.อรวรรยา
ภาคคา
กรรมการ
๑๙.น.ส.ภานุมาศ
ชาติทองแดง
กรรมการ
๒๐. คณะกรรมการนักเรี ยน
กรรมการ
๒๑. นายพิราม
ภูมิวิชิต
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ ๑. ประชุม นัดหมาย แจ้ งกาหนดการ เตรี ยมความพร้ อมแก่นกั เรี ยน
๒. ประชาสัมพันธ์นกั เรี ยนในการจัดงานเทศน์มหาชาติ และร่วมกันทาบุญกัณฑ์ ที่นกั เรี ยนแต่ละห้ องเป็ นเจ้ าภาพ
๓. อบรม ตักเตือน ขอความร่ วมมือเกี่ยวกับมารยาทในการฟั ง การรู้ จกั กาลเทศะและประโยชน์ที่นกั เรี ยนจะได้ รับ
๔. ควบคุมดูแลให้ นกั เรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยตามกาหนดการ
๑๖. คณะกรรมการฝ่ ายแสง-เสียง ถ่ ายภาพและวีดิทศั น์
๑. น.ส.ฝนทอง
ศิริพงษ์
ประธานกรรมการ
๒. นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
๓. นายธรัตน์
บัลลังค์โพธิ์
กรรมการ
๔. นายภาคภูมิ
แก้ วเย็น
กรรมการ
๕. นายกาพล
จางจะ
กรรมการ
๖. นายสมุฎฎิ์
ภาษาดี
กรรมการ
๗. นายสิทธิชยั
มาโนชญ์กลุ
กรรมการ
๘. นายวัชระ
เต๋งเจริ ญสุข
กรรมการ
๙. นักศึกษาฝึ กสอน เทคโนโลยี
กรรมการ
๑๐. นายสุวิท
ปิ่ นอมร
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ ๑. เตรี ยมเครื่ องเสียงและแสงทุกจุด
๒. ทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การจัดงาน
๓. บันทึกภาพและวีดีทศั น์ตลอดการจัดงานเทศน์มหาชาติ
๔. หลังเสร็ จงานให้ รวบรวมภาพนิ่งและวีดีทศั น์ทงหมดใส่
ั้
แผ่นซีดีสง่ มอบต่อกลุม่ บริ หารงานทัว่ ไป เพื่อจัดทา
VCD แฟ้มภาพเสนอผู้บริ หารต่อไป
๑๗. คณะกรรมการฝ่ ายจราจรและรั กษาความปลอดภัย
๑. นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์
กรรมการ
๓. นักศึกษาวิชาทหาร
กรรมการ
๔. นายสุมงั ครัตน์
โคตรมณี
กรรมการ
๕. นายเพชร
สาระจันทร์
กรรมการ
๕. นักการภารโรง
กรรมการ
๖. นายเพิ่มศักดิ์
พูลสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ

-

๙ -

หน้ าที่ ๑. บริ หารและจัดการด้ านการจราจร อานวยความสะดวกด้ านสถานที่จอดรถแก่แขกที่มาร่ วมงาน
๒. ควบคุม ดูแลความปลอดภัย ตลอดการจัดงานเทศน์มหาชาติ
๑๘. ฝ่ ายพยาบาล
๑. นางจุฑามาศ
วานิชชัง
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.อินทิรา
จัน่ โต
กรรมการ
๓. น.ส.เสาวลักษณ์
สันติธรรมเมธี
กรรมการ
๔. น.ส.กุลยา
บูรพางกูร
กรรมการ
๑๙. คณะกรรมการฝ่ ายประเมินผล
๑. น.ส.พนิดา
ยอดรัก
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.ศิราภร
นาบุญ
กรรมการ
๓. น.ส.จิรา
จัน่ เล็ก
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ ดาเนินการประเมินผล/ สรุ ปผล และรายงานให้ ฝ่ายบริ หารและฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องทราบ
ขอให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีชื่อตามคาสัง่ นี ้ ปฎิบตั ิหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความรู้
ความสามารถ เพื่อประโยชน์แก่นกั เรี ยน โรงเรี ยนและประเทศชาติสืบไป
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ ๓๐ เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สัง่ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางวรรณี บุญประเสริ ฐ)
ผู้อานวยการโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต

