
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  278 / 2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรแข่งขันทักษะคหกรรมเพ่ือคัดเลือกตัวแทนเข้ำร่วมงำน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66   ปีกำรศึกษำ  2559 

***************************** 
  ตำมท่ี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  ได้มอบหมำยให้โรงเรียนวชิรธรรม
สำธิตเป็นศูนย์พัฒนำเครือข่ำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (ทักษะคหกรรม) ด ำเนินกำร
จัดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเข้ำร่วมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 66ปีกำรศึกษำ2559  จึงก ำหนดกิจกรรมดังกล่ำวขึ้น ในวันที่   15– 16  พฤศจิกำยน 2559เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรเป็นไปตำมนโยบำยของโรงเรียนด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพบังเกิดผลประโยชน์แก่ผู้เรียน  
โดยอำศัย อ ำนำจตำมมำตรำ 27 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พุทธศักรำช 2547  จึงแต่งตั้งคณะด ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย์ สุขเกษม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยสมุฎฎิ์ ภำษำด ี  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

  หน้าที ่ อ ำนวยกำร ประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำแนะน ำให้กำรด ำเนินกำรต่ำงๆเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย และบังเกิดผลดี 
 2.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 

น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย์ สุขเกษม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำร 
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.ศิริพร โกมำรกุล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.จิรำ            จั่นเล็ก   ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.อนุศรำ บุญหลิม   ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นำงทัศนีย์ วงค์เขียว ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นำงล ำพอง พูลเพิ่ม  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนุช ค ำดี  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
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นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย์กุล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นำงธัญญำ สติภำ  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นำยณรงค์ หนูนำรี  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นำยศุภกิจ หนองหัวลิง ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.มยุร ี มิ่งมงคล  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นำยสุวิท ปิ่นอมร  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นำยเสถียร บุญมหำสิทธิ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.จีระภำ ชินภักด ี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.นงพร จู่พิชญ์  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยสมุฎฎิ์ ภำษำด ี  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  หน้าที ่ 1.  ด ำเนินกำรจัดกำรประกวดแข่งขันทักษะคหกรรมเพ่ือคัดเลือกตัวแทนระดับโรงเรียน ใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  ให้ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ 
   2.  ประชำสัมพันธ์สถำนที่ประกวดและแข่งขันรวมถึงดูแลควำมปลอดภัยในกำรแข่งขัน 
   3.  ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 3.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
 นำยสมุฎฎิ์ ภำษำด ี  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  ประธำนกรรมกำร 
 น.ส.ธัญญำรัตน ์ พิมสำ  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 น.ส.ณัฐพร อ้วนล่ ำ  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 นำยเสถียร บุญมหำสิทธิ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 น.ส.อรณัท รัตนอ ำภำ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 น.ส.มยุรี  มิ่งมงคล  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 น.ส.นงพร จู่พิชญ์  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 น.ส.นฤมล รับส่ง  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
           น.ส.ปณิธำน ธำรำเกษม นักศึกษำฝึกสอน โรงเรียนวชริธรรมสำธิต กรรมกำร 
 นำยจักษุพัฒน์ ผึ้งแตง  นักศึกษำฝึกสอน โรงเรียนวชริธรรมสำธิต กรรมกำร 
 น.ส.กรกมล หุ่นอยู่  นักศึกษำฝึกสอน โรงเรียนวชริธรรมสำธิต กรรมกำร 
 น.ส.อนุศรำ บุญหลิม  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 น.ส.จีระภำ ชินภักด ี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
  หน้าที ่ 1.  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้ำรับกำรประกวดและแข่งขันในวันแข่งขัน 
   2.  สรุปรำยชื่อนักเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
   3.  สรุปผลกำรประกวดและแข่งขันทุกประเภท ส่งฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล 
   4.  จัดท ำแบบฟอร์มกำรรับลงทะเบียนและจัดท ำป้ำยตั้งโต๊ะลงทะเบียนให้มองเห็นได้ชัด 
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 4.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
 นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  รองประธำนกรรมกำร 
 น.ส.นฤมล รับส่ง  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 นำงทัศนีย์ วงค์เขียว ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที ่ 1.  เบิกจ่ำยงบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน 
  2.  จัดท ำบัญชีรำยรับ – จ่ำย ให้เรียบร้อยถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร 

 5.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 น.ส.มยุร ี มิ่งมงคล  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  ประธำนกรรมกำร 
 นำงกุณฑลี เจษฎำวัลย์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 นำยศุภกิจ หนองหัวลิง ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 น.ส.มวำร ี ใจชูพันธ์  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 น.ส.ปณิธำน ธำรำเกษม นักศึกษำฝึกสอน โรงเรียนวชริธรรมสำธิต กรรมกำร 
 นำยจักษุพัฒน์ ผึ้งแตง  นักศึกษำฝึกสอน โรงเรียนวชริธรรมสำธิต กรรมกำร 
 น.ส.กรกมล หุ่นอยู่  นักศึกษำฝึกสอน โรงเรียนวชริธรรมสำธิต กรรมกำร 
 น.ส.ทัศนีย ์ บุญประเสริฐ นักกำรฯ โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 นำงละออง จันทร์หอม  นักกำรฯ โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 น.ส.สุขบัญญัติ วงศ์ษำ    นักกำรฯ โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 นำยเสถียร บุญมหำสิทธิ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
  หน้าที ่ 1.  จัดหำน้ ำและอำหำรว่ำงเครื่องดื่มแก่คณะกรรมกำร 
   2.  ประสำนกับฝ่ำยด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 6.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
 น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  รองประธำนกรรมกำร 
 นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 นำยพิรำม ภูมิวิชิต  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 นำยเพชร สำระจันทร์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 น.ส.ลำวลัย ์ คงแก้ว    ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 น.ส.เมทิตำ ชัยมำ     ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 นำยเศรษฐโรจน์ ชื่นอำรมย์     ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
 นำยสมุฎฎิ์ ภำษำด ี  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
  หน้าที ่ 1.  จัดท ำค ำกล่ำวรำยงำน และค ำกล่ำวเปิดงำน  

2.  ประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66   
ปีกำรศึกษำ 2559 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

   3.  บริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้เข้ำร่วมประกวดแข่งขันและ 
                               เข้ำร่วมงำน 
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 7.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
นำยศุภกิจ หนองหัวลิง ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  รองประธำนกรรมกำร 
นำยเพชร สำระจันทร์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.นงพร จู่พิชญ์  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.มยุร ี มิ่งมงคล  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นำยสุวิท ปิ่นอมร  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ จัดสถำนที่ประกวดและจัดเตรียมสนำมแข่งขันและประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำย  

          ด ำเนินงำน 
 8.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

นำยสุวิท ปิ่นอมร  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  ประธำนกรรมกำร 
นำยสมุฎฎิ์ ภำษำด ี  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นำยก ำพล จำงจะ  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นำยภำคภูมิ       แก้วเย็น           ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต                    กรรมกำร 
นำยวัชระ          เต๋งเจริญสขุ      ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต                    กรรมกำร 
นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ 1.  อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเครื่องเสียง และอุปกรณ์โสตฯ ในบริเวณจัดงำน 
  2.  ท ำป้ำย งำนบนเวที สนำมใต้โดม  
  3.  บันทึกภำพและถ่ำยวีดีโอ 
  4.  จัดท ำเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ำรับกำรแข่งขัน 
9.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
นำงจุฑำมำศ วำนิชชัง  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.กุลยำ บูรพำงกูล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.จุฑำรัตน์ เกำะหวำย ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ดูแลอำกำรเจ็บป่วยครู อำจำรย์ และนักเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
10. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
นำยเพชร สำระจันทร์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นักศึกษำวิชำทหำร  10  คน      กรรมกำร 
 หน้าที ่ 1.  ต้อนรับครู อำจำรย์นักเรียนที่มำร่วมงำน 
  2.  น ำผู้ที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันไปยังสถำนที่ท่ีจัดกำรแข่งขัน 
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11. คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย 
นำงปำนทิพย์ สุขเกษม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
นำยพิรำม ภูมิวิชิต  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นำยสุเนตร ศรีใหญ่  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.หญิง กิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ ครู โรงเรียนวชริธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นำยสุมังครัตน์ โคตรรมณี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
นักศึกษำวิชำทหำร  10  คน      กรรมกำร 
นำยสุชำติ รัตนเมธำกูร ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ 1.  ดูแลควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อยเพ่ือให้กำรท ำงำนผ่ำนไปด้วยดี 
  2.  จัดหำสถำนที่จอดรถให้คณะครูและนักเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
12. คณะกรรมการประเมินผล 
นำยสมุฎฎิ์ ภำษำด ี  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  ประธำนกรรมกำร 
น.ส.จีระภำ ชินภักด ี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.ธัญญำรัตน ์ พิมสำ  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.พนิดำ ยอดรัก  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.จีรำพร เฉลิมพันธ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 
น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ 1.  จัดท ำแบบประเมินในกำรประกวดและแข่งขัน 
  2.  รวบรวมและสรุปผลกำรประเมิน 
  3.  จัดท ำรูปเล่มรำยงำนส่งฝ่ำยอ ำนวยกำร รวมทั้งปฎิบัติหน้ำที่ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  31   เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2559 
 
   สั่ง ณ วันที่   31   เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2559 
 
 
                                                                 
 
     (นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี) 
    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำรำชกำรแทน 
         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


