
         
      ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

      ท่ี  ๑๘๙ / ๒๕๖๐ 
     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

************************************ 
ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ก าหนดให้จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่  

๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช   
๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ ( ๑ ) จึงแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ ดังนี ้
๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

นายสมพร        สังวาระ   ประธานกรรมการ   
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  ให้ค าแนะน าดูแล ประสานงาน อ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยเหมาะสม 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
   นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นายพิราม ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ 
   น.ส.นฤมล        รับส่ง           รองประธานกรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
ว่าที่ร้อยตรปีระจักษ์ จอมทอง กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 
น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมการ นายสุเนตร        ศรีใหญ่          กรรมการ     
น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ  
นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการ  
น.ส.อินทิรา จั่นโต  กรรมการ น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการ  
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์          กรรมการ นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ

 น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ น.ส.อรวรรณ     นิ่มดวง            กรรมการ 
นายกิติศักดิ์      โฉมวิไล   กรรมการ นายสัณห์          พินิจมณีรัตน์     กรรมการ           
น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 

น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าท่ี  ๑. วางแผน ก าหนดวิธีการด าเนินงาน และรปูแบบพิธีให้เหมาะสม 

๒. ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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๒.๑ ฝ่ายพิธีการ และฝึกซ้อมนักเรียน 
นางล าพอง พูลเพิม่  ประธานกรรมการ 
น.ส.อญัชนา แซ่จิว  รองประธานกรรมการ 

นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
ว่าที่ร้อยตรปีระจักษ์ จอมทอง กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ น.ส.นฤมล        รับส่ง           กรรมการ  
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทุกท่าน      กรรมการ 

นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑. ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนน าสวดมนต์ น ากล่าวไหว้ครูและปฏิญาณตน 

๒. ฝึกซ้อมตัวแทนห้องที่ถือพานในการเดิน , การกราบพระ และกราบคร ู
๓. ฝึกซ้อมนักเรียนทัง้หมด ให้สามารถกล่าวค าไหว้ครูได้อย่างถูกต้อง และพร้อมเพรียง 
๔. จัดเตรียมหนงัสือ แป้งเจิม เพื่อให้ประธานเจิมหนังสือในพิธี 
๕. ก าหนดบุคคลรับผิดชอบท าหน้าที่พิธีช่วยเหลือประธานในการจุดธูปเทียน และเจมิหนงัสอื 

การฝึกซ้อม 
ตัวแทนนักเรียนถือพานและซ้อมพิธีไหว้ครู 
นักเรียนทุกระดับฝึกซอ้มในวันที ่๒๙, ๓๑ พฤษภาคม และ ๗ มิถุนายน  ๒๕๖๐ หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ    

           ณ  ลานอเนกประสงค์ 

๒.๒ ฝ่ายตัดสินประกวดพานไหว้ครู 
 นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ 
 นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ รองประธานกรรมการ 

 น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์  กรรมการ น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  กรรมการ 
 นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการ น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการ 
 นายสัณห์          พินิจมณีรัตน์     กรรมการ คณะกรรมการนกัเรียน   กรรมการ 

น.ส.นฤมล        รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.มยุร ี มิ่งมงคล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑. พิจารณาตัดสินให้คะแนนการประกวดพานไหว้คร ู
๒. รวบรวมผลการตัดสินสง่ที่ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
๓. ควบคุมดูแลนักเรียนขณะท าการประกวดพาน ณ ลานอเนกประสงค์ วันพุธที่  ๗  มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐–๑๕.๐๐  น. 
๔. รับลงทะเบียนนกัเรียนทีจ่ะเข้าร่วมประกวดจัดพาน 
๕. น าพานที่จัดเสรจ็แล้วไปเก็บ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  เพื่อให้กรรมการตัดสิน 
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๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายดแูลความเรียบร้อย 
นายพิราม ภูมิวิชิต  ประธานกรรมการ 

 นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
ว่าที่ร้อยตรปีระจักษ์ จอมทอง กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ น.ส.นฤมล        รับส่ง           กรรมการ  
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมการ 
นายสุเนตร        ศรีใหญ่          กรรมการ    น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ คณะกรรมการนกัเรียน   กรรมการ 

น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
  น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑. ดูแลให้นักเรียนอยู่ในความสงบระหว่างร่วมพิธีไหว้ครู 
๒. ดูแลโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
๓. จัดหานักเรียนช่วยรับพานที่ไหว้ครูแล้วน ามาจัดวางบนโต๊ะให้เรียบร้อย 

๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายดนตรีไทย 
นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กลุ  ประธานกรรมการ 

   นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
น.ส.ชลิตา   บุญรกัษา กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑.ฝึกซ้อมและจัดเตรียมดนตรีไทยเพื่อใช้บรรเลงก่อนพิธีไหว้ครู 
๒.จัดและเตรียมเครื่องดนตรีพรอ้มทีจ่ะใช้แสดง 

๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์   กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญก์ุล กรรมการ 
นายเสถียร บุญมหาสทิธ์ิ กรรมการ นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี            กรรมการ  
นายวัชระ เต๋งเจรญิสุข      กรรมการ นายภาคภูมิ      แก้วเย็น        กรรมการ 
นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง กรรมการ นายก าพล จางจะ   กรรมการ 
   นายปวิตร สมนึก    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑. ดูแล จัดระบบ แสง-เสียง และแกป้ัญหาจนจบพิธี 
๒. บันทึกภาพน่ิง และวีดีทัศน์ตามความเหมาะสม 

๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
นายศุภกิจ  หนองหัวลิง รองประธานกรรมการ 

นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ  น.ส.มยุร ี มิ่งมงคล  กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  กรรมการ น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์  กรรมการ  
นักการภารโรง    กรรมการ 

นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการและเลขานุการ 



-๔- 
หน้าท่ี  ๑. ท าความสะอาดลานอเนกประสงค์ เวทีและตกแต่งใหส้วยงาม 

๒. จัด เก้าอี ้ส าหรบัฝ่ายบรหิาร ครู- นักเรียนให้เพียงพอ 
๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมดอกไม ้
๔. ตกแต่ง และประดับบรเิวณพิธีด้วย ผ้าชมพ-ู เขียว และต้นไม้ให้เหมาะสม 
๕. ยืมเสื่อวัดเพื่อใช้จัดสถานที่ส าหรบัให้ตัวแทนห้องประกวดพานไหว้ครู 
๖. จัดท าตัวอักษรบนเวทีด้วยข้อความว่า 

    โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
    พิธีไหว้ครู 

    ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ 

น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์  ประธานกรรมการ 
น.ส.เมทิตา       ชัยมา  กรรมการ นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ  
นางทิพย์จันทร ์ หงษา              กรรมการ          นายสมพร โพธ์ิศรี  กรรมการ 

น.ส.ลาวัลย์        คงแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑. ร่วมกับฝ่ายฝกึซ้อมด าเนินการซ้อมใหญก่่อนวันท าพิธี 

๒. ทบทวนข้ันตอน และนัดหมายนักเรียนทกุรอบก่อนเข้าสูพ่ิธีจริง 
๓. จัดท าค ากล่าวให้โอวาทของประธาน 

๒.๘ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 นายสุเนตร ศรีใหญ ่  ประธานกรรมการ 

                      น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑. ท าแบบประเมินผล 

๒. แจก และรวบรวมเอกสารการประเมินให้แก่ครูและนกัเรยีน 
๓. สรุปผลเสนอฝ่ายบริหาร 

๒.๙ ก าหนดครูขึ้นร่วมพิธีดังน้ี 
- ฝ่ายบริหาร และครูท่ีปรึกษา ม.๑ - ม.๖  

ระดับ ม. ๑ 
ม.๑/๑  น.ส.รัตยา        ร่างกายดี  น.ส.เสาวนีย์    จิระสุทธ์ิตระกลู 
ม.๑/๒  น.ส.อินทิรา      จั่นโต  นางพัชรี         ระมาตร ์
ม.๑/๓  น.ส.เมทิตา       ชัยมา  น.ส.เกวลี        เงินศรีสุข 
ม.๑/๔  น.ส.ศิรลิักษณ์   อภิรมย์พฤกษา น.ส.ญาณิศา     ชาญกิจกรรณ์ นางนวรัตน์   นาคะเสนีย์กุล 
ม.๑/๕  น.ส.อลิษา        ไชยรินทร์ นางอาภาภรณ์   อริวัน  น.ส.ภัทรนุช   ค าดี 
ม.๑/๖  น.ส.สุทธิดา       แซ่หล่อ  นายสัณห์   พินิจมณีรัตน์  
ม.๑/๗  น.ส.จีระภา       ชินภักด ี  นางวราภรณ์      สัตยมาภากร 
ม.๑/๘  น.ส.ณัฏฐณิชา   โมสันเทียะ นายสุมังครัตน์    โคตรมณ ี
ม.๑/๙  น.ส.ปรัชญา      การรักษา นายสุวิท           ปิ่นอมร 
ม.๑/๑๐  นายวรธรรม     หนูประดิษฐ ์ น.ส.เจนจิรา       เพ็งจันทร ์
ม.๑/๑๑  ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร  งามตรง น.ส.ศิราภร        นาบุญ    นายสุชาติ   รัตนเมธากูร 
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ระดับ ม. ๒ 
ม.๒/๑  น.ส.อญัชิสา       เหมทานนท ์ น.ส.ฝนทอง        ศิริพงษ์ 
ม.๒/๒  น.ส.วนิดา          ตนภู  น.ส.ธนิดา          ไชยสุนทรกิตติ  น.ส.พรทิพย์    นาคเกิด 
ม.๒/๓  น.ส.วิไลวรรณ์     รัตนะ   นางธัญญา         สติภา    
ม.๒/๔  น.ส.ลาวัลย์        คงแก้ว   นายชัยวัฒน์    ผ่องสงัข์  น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด 
ม.๒/๕  น.ส.อาภาพร      ภิระบรรณ์ นายสาธิต          แก้วศรีทัศน์ 
ม.๒/๖  น.ส.รุ่งตะวัน      ทาโสต  นายสมจิตร์        แพทย์รัตน์ 
ม.๒/๗  น.ส.มลิวรรณ     ไชยรักษ์  น.ส.ณัฐภรณ์    ฉ่อนเจรญิ  
ม.๒/๘  นายภาคภูมิ      แก้วเย็น  น.ส.ภานุมาศ      ชาติทองแดง 
ม.๒/๙  น.ส.พทิธิดา      ปราโมทย ์ นางจุฑามาศ      วานิชชัง 
ม.๒/๑๐  นายกิติศักดิ์      โฉมวิไล  น.ส.วิลัยภรณ์     ปิยะวงค์ 
ม.๒/๑๑  น.ส.ช่ืนกมล      คงหอม  นายรัชกฤต        ภูธนคณาวุฒิ     

ระดับ ม. ๓ 
ม.๓/๑  นายสุริยา       ทรัพย์เฮง  น.ส.กวินวัณณ์    กาฬดิษฐ์ 

ม.๓/๒  น.ส.สุภิดา       โลเกษ  นายณรงค์         หนูนารี 

ม.๓/๓  น.ส.จิตรลดา    อินทรขุนทศ นางสุมิตรา        สุวรรณธาดา 

ม.๓/๔  นางกุณฑลี        เจษฎาวัลย์  Mrs.Theresa  Zapanta Madlambayan 
ม.๓/๕  น.ส.อรวรรณ    พันธ์ุภครินทร์ นายเกรียงศักดิ์   มะละกา 

ม.๓/๖  นายวุฒิพงษ์     แสนรังค์  ว่าที่ ร.ต. หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์

ม.๓/๗  น.ส.จันทรา      ตระกูลเศรษฐสิร ิ น.ส.เยาวรัตนา    พรรษา 

ม.๓/๘  น.ส.พรวลี        สุขสอาด  น.ส.กลุยา         บูรพางกรู 

ม.๓/๙  น.ส.ณัฐวดี       โพธิจักร  นายเพชร          สาระจันทร ์

ม.๓/๑๐  น.ส.อรวรรณ    นิ่มดวง  ว่าที่ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง 

ม.๓/๑๑  น.ส.พัชราวัลย์   บุตรพรม  น.ส.ทพิวรรณ      โล่กิตติธรกุล 

ระดับ ม. ๔ 
ม.๔/๑  น.ส.วชิราภรณ์   สันตวงษ์  น.ส.ศิรพิร          โกมารกุล   นายศุภกิจ    หนองหัวลิง 
ม.๔/๒  น.ส.พนิดา        ยอดรัก  น.ส.วณิชชา        เอนกวิชวิทยา 
ม.๔/๓  น.ส.พรทิวา       สมเนตร ์ น.ส.ณิชานันทน์   ศรีโพธ์ิอ่อน   น.ส.ปทุม      โศภาคนี 
ม.๔/๔  น.ส.วิไลพรรณ   คงด ี  นางพัชรา    ไตรยวงศ์   น.ส.นงพร     จู่พิชญ์ 
ม.๔/๕  น.ส.อมรรัตน์     มะลิงาม  นายปวิตร          สมนึก 
ม.๔/๖  น.ส.วทันยา      ใจนันตา  นางเกษรา         ก้องศักดิ์ศรี 
ม.๔/๗  น.ส.สุกัญญา     มหาฤทธ์ิ  นายไพโรจน์       อินต๊ะภา 
ม.๔/๘  น.ส.ธัญญารัตน์  พิมสา  นางทัศนีย์         วงค์เขียว 
ม.๔/๙  น.ส.อนุศรา      บุญหลิม  นายเสถียร         บุญมหาสิทธ์ิ 



-๖- 

ระดับ ม. ๕ 
ม.๕/๑  ว่าที่ร้อยตรหีญงินุชนาถ สนามไชย นางสุภาพร        จันทร์กิตติคุณ 
ม.๕/๒  น.ส.จุฑารัตน์     เกาะหวาย ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ      เซียะสวัสดิ ์
ม.๕/๓  Miss Maria Teresa Canete นางบุญเยี่ยม        พิทักษ์วงค์ 
ม.๕/๔  นายชนเมธี       ศรีษะเทือน  น.ส.ชลิตา            บุญรักษา   นายสุเนตร   ศรีใหญ ่
ม.๕/๕  น.ส.ณิชพัณณ์    เฉลิมพันธ์ นายอภิวัฒน์         บุญอ่อน 
ม.๕/๖  น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  นางโสภา             พงศ์เทพูปถัมภ์ 
ม.๕/๗  น.ส.เมธาวี        สุขเจริญ  น.ส.จิรา              จั่นเล็ก 
ม.๕/๘  นางชนิสรางค์    ปรากฏช่ือ นายสิทธิชัย          มาโนชญ์กุล 

ระดับ ม. ๖ 
ม.๖/๑  น.ส.จุฬาลักษณ์   วงค์ค าจันทร ์   นายศักรินทร์   ศรีตระกลู    นายพิราม   ภูมิวิชิต 
ม.๖/๒  น.ส.ศศิธร          เมืองมูล   น.ส.สุนทรี   วีระประชา    นายทินกร  พานจันทร ์
ม.๖/๓  น.ส.วราลี          สินธุวา    นางนลินพร     สมสมัย 
ม.๖/๔  น.ส.ฌัชชา         ปัญญาเมา   นายนิพนธ์      พจนสุวรรณชัย 
ม.๖/๕  นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์       นายชนินทร์   บัวแจ้ง     น.ส.นฤมล  รับสง่ 
ม.๖/๖  น.ส.อญัชนา       แซ่จิว    น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย 
ม.๖/๗  น.ส.นงคราญ   ค าลัยวงษ์           นางสุภาภรณ์    ภู่ระหงษ์    น.ส.มยุรี     มิ่งมงคล 
ม.๖/๘  น.ส.กมลรัตน์     ตระกูลสถิตย์มั่น   นายสมุฎฎ์ิ       ภาษาดี 
ม.๖/๙             น.ส.อุษา          นะแน่งน้อย          Miss Marisol M. Oracion 
 

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่ ๒๒  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

สั่ง ณ วันที่  ๒๒  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 

   ( นายสมพร    สังวาระ ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ก าหนดการพธิีไหว้คร ู
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา  ๒๕๖๐   

๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรยีนวชิรธรรมสาธติ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ม.๑ - ม.๖ 
เวลา     ก าหนดการ   
๐๘.๑๐ น.   - ครู นักเรียน พร้อม ณ ลานอเนกประสงค์ 
๐๘.๓๐ น.   - ประธานจุดธูป - เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
   - ตัวแทนครูกล่าวน าสวดมนต์  (นายสุชาติ   รัตนเมธากูร) 

- ตัวแทนนักเรียนกล่าวค าไหว้ครู และค าปฏิญาณ  
- ตัวแทนคณะกรรมการนกัเรียนน าพานดอกไม,้ ธูป – เทียน ข้ึนไหว้คณะผู้บริหาร 
- ตัวแทนห้องน าพานดอกไม,้ ธูป – เทียน ข้ึนไหว้ครู 
- ประธานเจิมหนังสือ  
- นักเรียนร่วมร้องเพลง “พระคุณที่สาม” 
- ประธานใหโ้อวาท 
- ประธานมอบเกียรตบิัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนที่ชนะการประกวดจัดพานไหว้คร ู

๐๙.๕๐ น.   - จบพิธี 
 
การแต่งกาย 

นักเรียน  : ชุดนักเรียน 
ครู    : ใส่ชุดข้าราชการ 

 
 


