
 
ค ำสัง่โรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 

ที่ ๑๖๔  / ๒๕๖๑ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเตรียมกำรจดักิจกรรม  “ห้ำหน่ึง  ก่ึงศตวรรษ  ว.ธ.” 

***************************** 

  ตำมท่ี คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต สมำคมผูป้กครองและครู
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต   สมำคมศษิยเ์ก่ำโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ  มูลนิธิกำรศึกษำโสภณวชิรธรรม  เครือข่ำย
ผู้ปกครองโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  ชมรมครูฯ โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  และกรรมกำรบริหำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ    
ก ำหนดให้โรงเรียนด ำเนินงำนจัดกิจกรรม  “ห้ำหน่ึง  ก่ึงศตวรรษ  ว.ธ.”   เพื่อให้กำรเตรียมควำมพร้อมและด ำเนินไป
ด้วยควำมเรียบร้อย โดยอำศัย อ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ (๑)  แหง่พระรำชบัญญตัิระเบยีบขำ้รำชกำรครูและ  บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗  จงึแต่งตัง้คณะด ำเนินงำนดงัต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 พล.อ.ต.มล เฉกฉันท์   เกษมสันต ์ ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

           นำยสุทธิ        ปัญญำสกุลวงศ ์ นำยกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 นำยอ ำนวย        ศรีตระกูลทรัพย ์ ประธำนคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 

 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำร 

 คณะกรรมกำรสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ  กรรมกำร 

           คณะกรรมกำรสมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ             กรรมกำร 

           คณะกรรมกำรมูลนิธิกำรศึกษำโสภณวชิรธรรม                        กรรมกำร 

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ  กรรมกำร 

 คณะกรรมกำรชมรมครูฯ โรงเรียนวชิรธรรมสำธติ                        กรรมกำร 

หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ไขปญัหำและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำร 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

นำยสมพร สังวำระ   ประธำนกรรมกำร 

นำยสมชยั ก้องศักดิศ์รี  รองประธำนกรรมกำร 

นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 

น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์  รองประธำนกรรมกำร  

นำยธรรมนูญ      สวนสุข                         รองประธำนกรรมกำร  

นำงนลินพร สมสมัย  กรรมกำร น.ส.ชลิตำ บุญรักษำ กรรมกำร 

นำยณรงค ์ หนูนำรี  กรรมกำร นำงธัญญำ สติภำ  กรรมกำร 

น.ส.ภัทรนุช ค ำด ี  กรรมกำร นำงล ำพอง พูลเพิ่ม  กรรมกำร 

น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด กรรมกำร น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมกำร 

ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมกำร น.ส.กุลยำ บูรพำงกูร กรรมกำร 
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นำยเพชร สำระจันทร์ กรรมกำร นำยชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมกำร 

น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน กรรมกำร นำยอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมกำร 

น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมกำร น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ ์           กรรมกำร 

นำยกิติศักดิ์        โฉมวิไล  กรรมกำร นำยสุมังครัตน์ โคตรมณี   กรรมกำร 

นำยสำธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร  

นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

น.ส.พนิดำ ยอดรัก  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑. ประชุมวำงแผน เตรียมกำรจัดกิจกรรมร่วมกับทุกฝ่ำย                                                        

 ๒. ติดต่อประสำนงำนกับคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย                                                                   

 ๓. เตรียมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 

                -  กิจกรรม “ว.ธ. โบว์ลิ่งกำรกุศล”    ๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 

                -  กิจกรรมชุมนุมศิษย์เก่ำ “คืนสู่เหย้ำ ชำว ว.ธ.”    พฤศจิกำยน-ธันวำคม ๒๕๖๑ 

                -  กิจกรรมเทศน์มหำชำต ิ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ  

บดินทรเทพยวรำงกูร     ๒๕-๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๑  

                -  กิจกรรมเดิน-วิง่กำรกุศล   ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๒ 

                -  กิจกรรมกำรแสดงละครเวที และศิลปะดนตรีสำกล     ๑๔  กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 

๓.  คณะกรรมการเตรียมการจัดกจิกรรม“ว.ธ. โบวล์ิ่งการกุศล”    ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

นำยธรรมนูญ      สวนสุข             ประธำนกรรมกำร 

นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 

น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์  รองประธำนกรรมกำร  

นำยสมชยั ก้องศักดิศ์รี                    รองประธำนกรรมกำร  

นำงนลินพร สมสมัย  กรรมกำร น.ส.ชลิตำ บุญรักษำ กรรมกำร 

นำยณรงค ์ หนูนำรี  กรรมกำร นำงธัญญำ สติภำ  กรรมกำร 

น.ส.ภัทรนุช ค ำด ี  กรรมกำร นำงล ำพอง พูลเพิ่ม  กรรมกำร 

น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด กรรมกำร น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมกำร 

ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมกำร น.ส.กุลยำ บูรพำงกูร กรรมกำร 

นำยเพชร สำระจันทร์ กรรมกำร นำยชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมกำร 

น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน กรรมกำร นำยอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมกำร 

น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมกำร น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์  กรรมกำร 

นำยกิติศักดิ์        โฉมวิไล  กรรมกำร นำยสุมังครัตน์ โคตรมณี  กรรมกำร 

นำยสำธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร  
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นำยศุภกิจ หนองหัวลงิ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงกุณฑล ี เจษฎำวัลย ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

น.ส.รุ่งตะวัน ทำโสต  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
หน้าที ่ ๑.   ประชุมวำงแผน เตรียมกำรจัดกิจกรรม“ว.ธ. โบว์ลิ่งกำรกุศล”     

           ๒.   ประสำนงำน กับฝ่ำยอ ำนวยกำร  สมำคมศษิย์เก่ำฯ   สมำคมผู้ปกครองและครูฯ  เครือข่ำยผู้ปกครอง

โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  เพื่อด ำเนินกำร 

           ๓.   ก ำกับติดตำมใหง้ำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยวตัถุประสงค ์
           ๔.   น ำเสนอกำรด ำเนินกิจกรรมให้ที่ประชุมทรำบ 
 

๔.  คณะกรรมการเตรียมการจัดกจิกรรมชุมนุมศิษย์เก่า “คืนสู่เหย้า ชาว ว.ธ.”  พฤศจิกายน-ธันวาคม 

๒๕๖๑ 

นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   ประธำนกรรมกำร 

นำยสมชยั ก้องศักดิศ์รี  รองประธำนกรรมกำร 

น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์  รองประธำนกรรมกำร 

นำยธรรมนูญ      สวนสุข                         รองประธำนกรรมกำร  

นำงนลินพร สมสมัย  กรรมกำร น.ส.ชลิตำ บุญรักษำ กรรมกำร 

นำยณรงค ์ หนูนำรี  กรรมกำร นำงธัญญำ สติภำ  กรรมกำร 

น.ส.ภัทรนุช ค ำด ี  กรรมกำร นำงล ำพอง พูลเพิ่ม  กรรมกำร 

น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด กรรมกำร น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมกำร 

นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว  กรรมกำร น.ส.กุลยำ บูรพำงกูร กรรมกำร 

นำยเพชร สำระจันทร์ กรรมกำร นำยชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมกำร 

น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน กรรมกำร น.ส.พนิดำ ยอดรัก  กรรมกำร 

นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมกำร น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์   กรรมกำร 

นำยกิติศักดิ์        โฉมวิไล  กรรมกำร นำยสุมังครัตน์ โคตรมณี  กรรมกำร 

นำยสำธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 

น.ส.นฤมล รับส่ง                กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

นำยอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑.   ประชุมวำงแผน เตรียมกำรจัดกิจกรรมชุมนุมศษิยเ์ก่ำ “คืนสู่เหยำ้ ชำว ว.ธ.” 

           ๒.   ประสำนงำน กับฝ่ำยอ ำนวยกำร สมำคมศษิย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อด ำเนินกำร 
           ๓.   ก ำกับติดตำมใหง้ำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยวตัถุประสงค ์
           ๔.   น ำเสนอกำรด ำเนินกิจกรรมให้ที่ประชุมทรำบ 
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๕.  คณะกรรมการเตรียมการจัดกจิกรรมเทศน์มหาชาติ  เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู     ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

นำยสมชยั ก้องศักดิศ์รี  ประธำนกรรมกำร 

นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 

น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์  รองประธำนกรรมกำร  

นำยธรรมนูญ      สวนสุข                         รองประธำนกรรมกำร  

นำงนลินพร สมสมัย  กรรมกำร น.ส.ชลิตำ บุญรักษำ กรรมกำร 

นำยณรงค ์ หนูนำรี  กรรมกำร นำงธัญญำ สติภำ  กรรมกำร 

น.ส.ภัทรนุช ค ำด ี  กรรมกำร นำงล ำพอง พูลเพิ่ม  กรรมกำร 

น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด กรรมกำร น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมกำร 

ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมกำร น.ส.กุลยำ บูรพำงกูร กรรมกำร 

นำยเพชร สำระจันทร์ กรรมกำร นำยชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมกำร 

น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน กรรมกำร นำยอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมกำร 

น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมกำร น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ ์           กรรมกำร 

นำยกิติศักดิ์        โฉมวิไล  กรรมกำร นำยสุมังครัตน์ โคตรมณี  กรรมกำร 

นำยสำธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร  

นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

น.ส.พนิดำ ยอดรัก  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑.   ประชุมวำงแผน เตรียมกำรจัดกิจกรรมเทศน์มหำชำต ิเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 

           ๒.   ประสำนงำนกับฝ่ำยอ ำนวยกำร สมำคมผู้ปกครองและครูฯ  เครือข่ำยผู้ปกครองโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  
เพื่อด ำเนินกำร 
           ๓.   ก ำกับติดตำมใหง้ำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยวตัถุประสงค ์
           ๔.   น ำเสนอกำรด ำเนินกิจกรรมให้ที่ประชุมทรำบ 
 

๖.  คณะกรรมการเตรียมการจัดกจิกรรมเดิน-วิ่งการกุศล   ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

           นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   ประธำนกรรมกำร 

นำยสมชยั ก้องศักดิศ์รี  รองประธำนกรรมกำร 

น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์  รองประธำนกรรมกำร  

นำยธรรมนูญ      สวนสุข                         รองประธำนกรรมกำร  

นำงนลินพร สมสมัย  กรรมกำร น.ส.ชลิตำ บุญรักษำ กรรมกำร 

นำยณรงค ์ หนูนำรี  กรรมกำร นำงธัญญำ สติภำ  กรรมกำร 

น.ส.ภัทรนุช ค ำด ี  กรรมกำร นำงล ำพอง พูลเพิ่ม  กรรมกำร 
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น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด กรรมกำร น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมกำร 

นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว  กรรมกำร น.ส.กุลยำ บูรพำงกูร กรรมกำร 

นำยเพชร สำระจันทร์ กรรมกำร นำยชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมกำร 

น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน กรรมกำร น.ส.พนิดำ ยอดรัก  กรรมกำร 

นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมกำร น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ ์           กรรมกำร 

นำยกิติศักดิ์        โฉมวิไล  กรรมกำร น.ส.นฤมล รับส่ง      กรรมกำร 

 นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร นำยอภิวฒัน์ บุญอ่อน      กรรมกำร 

ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมกำร น.ส.สมฤดี          เจยีรสกุลวงศ ์     กรรมกำร 

นำยชัยวฒัน์       ผ่องสงัข ์            กรรมกำร   

นำยณรงค ์ หนูนำรี              กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำยนิพนธ์         พจนสุวรรณชยั กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

นำยสุมังครัตน์    โคตรมณี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

น.ส.พรวลี          สุขสะอำด          กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑.   ประชุมวำงแผน เตรียมกำรจัดกิจกรรมเดิน-วิง่กำรกุศล    

           ๒.   ประสำนงำน กับฝ่ำยอ ำนวยกำร เครือข่ำยผู้ปกครอง สมำคมผู้ปกครองและครูฯ สมำคมศษิย์เก่ำ ศิษย์
ปัจจุบัน เพื่อด ำเนินกำร 
           ๓.   ก ำกับติดตำมใหง้ำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยวตัถุประสงค ์
           ๔.   น ำเสนอกำรด ำเนินกิจกรรมให้ที่ประชุมทรำบ 

๗.  คณะกรรมการเตรียมการจัดกจิกรรมการแสดงผลงาน และศิลปะดนตรีสากล     ๑๔  กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒ 

           น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์                    ประธำนกรรมกำร 

           นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 

นำยสมชยั ก้องศักดิศ์รี  รองประธำนกรรมกำร 

นำยธรรมนูญ      สวนสุข                         รองประธำนกรรมกำร 

น.ส.จิรำ    จั่นเล็ก  กรรมกำร นำงโสภำ   พงศ์เทพูปถัมภ์    กรรมกำร 

น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมกำร ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์         กรรมกำร 

นำยสมจิตร แพทย์รัตน์ กรรมกำร นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว           กรรมกำร 

นำยศุภกิจ หนองหัวลงิ กรรมกำร นำงกุณฑล ี เจษฎำวัลย์        กรรมกำร 

นำงนลินพร สมสมัย  กรรมกำร น.ส.นฤมล รับส่ง            กรรมกำร 

นำยณรงค ์ หนูนำรี  กรรมกำร นำงธัญญำ สติภำ  กรรมกำร 

น.ส.ภัทรนุช ค ำด ี  กรรมกำร นำงล ำพอง พูลเพิ่ม  กรรมกำร 

น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด กรรมกำร น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมกำร 

นำยนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย  กรรมกำร น.ส.อัญชิสำ เหมทำนนท ์ กรรมกำร 
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นำยเพชร สำระจันทร์ กรรมกำร นำยสุวิท   ปิ่นอมร    กรรมกำร 

น.ส.วรำลี สินธุวำ    กรรมกำร น.ส.พนิดำ ยอดรัก  กรรมกำร 

นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง กรรมกำร น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ ์           กรรมกำร 

นำยกิติศักดิ์        โฉมวิไล  กรรมกำร นำยทินกร พำนจันทร์          กรรมกำร 

น.ส.ก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์    กรรมกำร น.ส.ทิพวรรณ โล่กิติธรกุล กรรมกำร 

น.ส.วทันยำ ใจนันตำ    กรรมกำร น.ส.พรวล ี สุขสะอำด  กรรมกำร 

นำยชัยวฒัน์        ผ่องสังข์    กรรมกำร นำยชนินทร์        บัวแจง้     กรรมกำร 

นำยสำธติ แก้วศรีทัศน์    กรรมกำร นำยสัณห ์          พินิจมณีรัตน์ กรรมกำร 

นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย์กุล     กรรมกำร            นำงกุณฑล ี เจษฎำวัลย ์        กรรมกำร 

นำยสุพฒัน์ชัย พงษเ์กสำ    กรรมกำร นำยก ำพล จำงจะ     กรรมกำร 

น.ส.ชลิตำ          บญุรักษำ           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำยจักรกฤษณ์    ชัยปรำโมทย ์      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

น.ส.ภัทรนันท์      แดนวงศ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

น.ส.เมทิตำ         ชัยมำ       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑.   ประชุมวำงแผน เตรียมกำรจัดกิจกรรมกำรแสดงผลงำน และศิลปะดนตรีสำกล      

           ๒.   ประสำนงำน กับฝ่ำยอ ำนวยกำร สมำคมผู้ปกครองและครูฯ เครือข่ำยผู้ปกครอง สมำคมศษิย์เก่ำ ศิษย์
ปัจจุบัน เพื่อด ำเนินกำร 
           ๓.   ก ำกับติดตำมใหง้ำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยวตัถุประสงค ์
           ๔.   น ำเสนอกำรด ำเนินกิจกรรมให้ที่ประชุมทรำบ 

๘.  คณะกรรมการออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน  “ห้าหน่ึง  กึง่ศตวรรษ  ว.ธ.” 

           น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์            ประธำนกรรมกำร 

           นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย์กุล  รองประธำนกรรมกำร 

นำยสำธติ แก้วศรีทัศน์    กรรมกำร นำยอภิวฒัน์ บุญอ่อน   กรรมกำร 

ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์    กรรมกำร นำยสุริยำ           ทรัพย์เฮง กรรมกำร 

น.ส.อัญชิสำ        เหมทำนนท์    กรรมกำร นำงเกษรำ ก้องศักดิศ์รี        กรรมกำร  

นำยณรงค์          หนูนำรี    กรรมกำร  

น.ส.ชลิตำ          บญุรักษำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

น.ส.ภัทรนันท์      แดนวงศ์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

นำยสัณห ์          พินิจมณีรัตน์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที ่ ๑.   ประชุมวำงแผน เตรียมกำรออกแบบตรำสญัลักษณ์ งำน  “ห้ำหน่ึง  ก่ึงศตวรรษ  ว.ธ.” 

           ๒.   ประสำนงำน กับฝ่ำยอ ำนวยกำร สมำคมผู้ปกครองและครูฯ เครือข่ำยผู้ปกครอง สมำคมศษิย์เก่ำ ศิษย์

ปัจจุบัน เพื่อด ำเนินกำร 

           ๓.   ก ำกับติดตำมใหง้ำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยวตัถุประสงค ์
           ๔.   น ำเสนอกำรออกแบบตรำสญัลักษณ์ งำน  “ห้ำหน่ึง  ก่ึงศตวรรษ  ว.ธ.”  ให้ทีป่ระชุมทรำบ 
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๙.  คณะกรรมการจัดท าหนังสอืทีร่ะลึก  “ห้าหน่ึง  กึง่ศตวรรษ  ว.ธ.” 

           นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม                       ประธำนกรรมกำร 

           น.ส.นฤมล รับส่ง        รองประธำนกรรมกำร 

นำยสำธติ แก้วศรีทัศน์    กรรมกำร นำยอภิวฒัน์ บุญอ่อน   กรรมกำร 

ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์    กรรมกำร นำยณรงค ์ หนูนำรี    กรรมกำร 

น.ส.อรวรรยำ      ภำคค ำ     กรรมกำร น.ส.เมทิตำ         ชัยมำ      กรรมกำร 

น.ส.ภัทรนันท์      แดนวงศ์      กรรมกำร นำยสมพร          โพธ์ิศรี      กรรมกำร 

นำยชัยวฒัน์        ผ่องสังข์    กรรมกำร นำยชนินทร์        บัวแจง้     กรรมกำร 

นำงมลิวรรณ       อันพิมพ์      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

น.ส.ลำวัลย ์ คงแก้ว                กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑.   ประชุมวำงแผน เตรียมกำรจัดท ำหนังสือที่ระลึก  “หำ้หน่ึง  ก่ึงศตวรรษ  ว.ธ.”                 

           ๒.   ประสำนงำน กับฝ่ำยอ ำนวยกำร สมำคมผู้ปกครองและครูฯ เครือข่ำยผู้ปกครอง สมำคมศษิย์เก่ำ ศิษย์

ปัจจุบัน เพื่อด ำเนินกำร 

           ๓.   ก ำกับติดตำมใหง้ำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยวตัถุประสงค ์
           ๔.   น ำเสนอกำรเตรียมกำรจดัท ำหนังสือที่ระลึก  “ห้ำหน่ึง  ก่ึงศตวรรษ  ว.ธ.” 

 

๑๐.  คณะกรรมการจัดท าจัดท าสินค้าหรือของทีร่ะลึกจ าหน่ายในงาน  “ห้าหน่ึง  กึ่งศตวรรษ  ว.ธ.” 

           นำยสมชัย ก้องศักดิศ์รี                    ประธำนกรรมกำร 

           นำยสมจติร แพทย์รัตน์       รองประธำนกรรมกำร 

นำงบุญเยีย่ม พิทักษ์วงศ์    กรรมกำร 

นำงวรำภรณ์ สัตยมำภำกร     กรรมกำร 

นำงสิริกำญจน์     ธีระมงคล                      กรรมกำร  

นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว              กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำยสิรวิชญ ์ ประยูรวิวัฒน์            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที ่ ๑.   ประชุมวำงแผน เตรียมกำรจัดท ำสินค้ำหรือของที่ระลึกจ ำหน่ำยในงำน  “หำ้หน่ึง  ก่ึงศตวรรษ  ว.ธ.”                 

           ๒.   ประสำนงำน กับฝ่ำยอ ำนวยกำร สมำคมผู้ปกครองและครูฯ เครือข่ำยผู้ปกครอง สมำคมศษิย์เก่ำ ศิษย์

ปัจจุบัน เพื่อด ำเนินกำร 

           ๓.   ก ำกับติดตำมใหง้ำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยวตัถุประสงค ์
           ๔.   น ำเสนอกำรเตรียมกำรจดัท ำสินค้ำหรือของที่ระลกึจ ำหน่ำยในงำน    “เหลยีวหลงัแลหน้ำ ก่ึงศตวรรษ  
๕๑ ปี ว.ธ.” 
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๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  “ห้าหน่ึง  กึ่งศตวรรษ  ว.ธ.” 

           นำยสมชัย ก้องศักดิศ์รี                    ประธำนกรรมกำร 

นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 

น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์  รองประธำนกรรมกำร  

นำยธรรมนูญ      สวนสุข                         รองประธำนกรรมกำร  

นำงบุญเยีย่ม พิทักษ์วงศ์    กรรมกำร 

นำงวรำภรณ์ สัตยมำภำกร     กรรมกำร 

นำงเกษรำ         ก้องศักดิศ์รี                    กรรมกำร  

                      นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                      นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

           น.ส.พนิดำ ยอดรัก             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ ๑.   ประสำนงำน เตรียมกำรงำน  “ห้ำหน่ึง  ก่ึงศตวรรษ  ว.ธ.”      เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย           

           ๒.   ประสำนงำน กับฝ่ำยอ ำนวยกำร สมำคมผู้ปกครองและครูฯ เครือข่ำยผู้ปกครอง สมำคมศษิย์เก่ำ ศิษย์

ปัจจุบัน เพื่อด ำเนินกำร 

           ๓.   ก ำกับติดตำมใหง้ำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยวตัถุประสงค ์
           ๔.   น ำเสนอกำรเตรียมกำรจดัท ำสินค้ำหรือของที่ระลกึจ ำหน่ำยในงำน    “ห้ำหน่ึง  ก่ึงศตวรรษ  ว.ธ.” 
 
๑๒.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์
            ๑. นำยธรรมนูญ             สวนสุข                                              ประธำนกรรมกำร 
  ๒. น.ส.ลำวัลย ์  คงแก้ว     กรรมกำร 

๓. นำงทิพย์จันทร์           หงษำ     กรรมกำร                                        

๔. นำยสำธติ  แก้วศรีทัศน์    กรรมกำร                          

๕. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์    กรรมกำร                           

๖. น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์ม่ัน    กรรมกำร                          

๗. นำยเพชร  สำระจันทร์    กรรมกำร                           

๘. นำยสมพร  โพธ์ิศรี     กรรมกำร                          

๙. ประชำสัมพันธ์ทุกกลุ่มสำระฯ     กรรมกำร                        

๑๐. ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น     กรรมกำร                          

๑๑.นำงมลิวรรณ  อันพิมพ ์      กรรมกำรและเลขำนุกำร       

๑๒.น.ส.เมทิตำ  ชัยมำ                                                กรรมกำรและผูช้ว่ยเลขำนุกำร 
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หน้าที ่ ๑.  ประชำสัมพันธกิ์จกรรม 

                -  กิจกรรม “ว.ธ. โบว์ลิ่งกำรกุศล”    ๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
                -  กิจกรรมชุมนุมศิษย์เก่ำ “คืนสู่เหย้ำ ชำว ว.ธ.”    พฤศจิกำยน-ธันวำคม ๒๕๖๑ 
                -  กิจกรรมเทศน์มหำชำต ิเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทร
เทพยวรำงกูร     ๒๕-๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๑ / ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ท ำบุญวันสถำปนำโรงเรียน 
                -  กิจกรรมเดิน-วิ่งกำรกุศล   ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๒ 
                -  กิจกรรมกำรแสดงละครเวที และศิลปะดนตรีสำกล     ๑๔  กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยทุกวันในเวลำเช้ำ 

๒. เป็นพิธีกรในงำนกิจกรรม 
๓. ประสำนงำนด้ำนกำรปิดปำ้ยประกำศตำมสถำนทีต่่ำงๆ 
๔. เชิญชวนชุมชนเข้ำร่วมงำน 

 
๑๓.  คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ 

นำยสมพร สังวำระ   ประธำนกรรมกำร 

นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 

น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์  รองประธำนกรรมกำร 

 นำยธรรมนูญ      สวนสขุ                         รองประธำนกรรมกำร  

นำงนลินพร สมสมัย  กรรมกำร น.ส.ชลิตำ บุญรักษำ กรรมกำร 

นำยณรงค ์ หนูนำรี  กรรมกำร นำงธัญญำ สติภำ  กรรมกำร 

น.ส.ภัทรนุช ค ำด ี  กรรมกำร นำงล ำพอง พูลเพิ่ม  กรรมกำร 

น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด กรรมกำร น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมกำร 

ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมกำร น.ส.กุลยำ บูรพำงกูร กรรมกำร 

นำยเพชร สำระจันทร์ กรรมกำร นำยชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมกำร 

น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน กรรมกำร นำยอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมกำร 

น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมกำร น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ ์           กรรมกำร 

นำยกิติศักดิ์        โฉมวิไล  กรรมกำร นำยสุมังครัตน์ โคตรมณี            กรรมกำร 

นำยสำธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร น.ส.พนิดำ ยอดรัก              กรรมกำร 

นำยทินกร พำนจันทร์ กรรมกำร           นำยสมชยั          ก้องศักดิ์ศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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หน้าที ่ ๑.   ส่งเอกสำรถึงผู้ปกครองเพื่อเชญิชวนร่วมกิจกรรม                                                                  

๒.   ส่งหนังสือเชญิชวนหน่วยงำนต่ำงๆในชุมชนและโรงเรียนใกล้เคยีงมำร่วมกิจกรรม  จดักิจกรรมน ำ

นักเรียน เชิญชวนร่วมท ำกิจกรรม ขอให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีชื่อตำมค ำสัง่น้ี ปฎิบตัิหน้ำที่ที่ได้รับ

มอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน โรงเรียนและประเทศชำติสืบไป 
 

  ขอให้บุคลำกรที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ปฏบิัตหิน้ำที่ด้วยควำมรับผดิชอบ และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

บังเกิดผลดีกับทำงรำชกำร 
 

   สั่ง  ณ  วันที่    ๒๑    เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

                                             

             (นำยสมพร สังวำระ) 

             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 


