
 
ค ำส่ังโรงเรียนวชริธรรมสำธิต 

ที่  ๓๘๖ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดงำน “อัญเชิญถว้ยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี 

ที่พระรำชทำนให้ กจิกรรมวชริธรรมสำธิตมินิมำรำธอน ครั้งที ่๑”  เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ   
ชิงถ้วยรำงวัลพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำร ี

 ***************************** 
  ตามที่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ก าหนดจัดงาน เดินวิ่งการกุศล “วชิรธรรมสาธิตมินิมาราธอน คร้ังที่ ๑” เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยรางวัล
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในวันอาทิตย์ ที่  ๑๓  มกราคม   ๒๕๖๒   
ณ  สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ  บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 
๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะด าเนินงานดังต่อไปน้ี 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
 พลโท นายแพทย์ ค ารณ หะวะนิช  นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
 พล.อ.ต.มล. เฉกฉันท์   เกษมสันต ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           นายสุทธิ        ปัญญาสกุลวงศ ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

นายอ านวย        ศรีตระกูลทรัพย ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 คณะกรรมการสมาคมศษิยเ์ก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ กรรมการ  
 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ กรรมการ 
หน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปญัหาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ 
๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

 น.ส.จินตนา ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 
 นายธรรมนูญ     สวนสขุ                      กรรมการ  
 นายสมชยั ก้องศักดิศ์รี  กรรมการ 
 น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์  กรรมการ  
 นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

      ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้ำที ่ อ านวยการ สัง่การ ประสานงาน แก้ปญัหาใหง้านทุกฝ่ายด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน      
   นางปานทิพย ์ สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
   น.ส.นฤมล        รับสง่             รองประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี  กรรมการ  นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ  น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ ์ กรรมการ 
นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมการ   นายเพชร สาระจันทร์ กรรมการ 
นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมการ   น.ส.กุลยา บูรพางกูร กรรมการ 
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น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตต ิ กรรมการ  นายสัณห ์         พินิจมณีรัตน์      กรรมการ          
นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการ  น.ส.สมฤด ี เจียรสกุลวงศ ์  กรรมการ    
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์           กรรมการ  น.ส.อรวรรณ      น่ิมดวง             กรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ     ชาตทิองแดง กรรมการ  น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง  กรรมการ 
น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ  นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ   
นายนพดล  ค าพร  กรรมการ  น.ส.ณิชา  แสงทอง  กรรมการ 
   ว่าที ่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
   น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้ำที ่ ๑.  วางแผนในการจัดงาน อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

ที่พระราชทานให้ กิจกรรมวชิรธรรมสาธติมินิมาราธอน คร้ังที ่๑”  เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรต ิชิงถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมารี คร้ังที ่๑ ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

๒. จัดท าค าสัง่ ก าหนดเส้นทางการเดินอัญเชญิถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ     สยามบรม
ราชกุมารี 

 ๓. ประสานงานกับผู้ทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดรปูขบวน 

ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์   ประธานกรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร์ กรรมการ  นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมการ 
น.ส.กุลยา บูรพางกูร กรรมการ  นายสุมังครัตน์ โคตรมณี  กรรมการ 
นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  นายกิติศักดิ์       โฉมวิไล   กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ ์ กรรมการ  นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
น.ส.นฤมล         รับส่ง  กรรมการ 
   น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. จัดรูปขบวนให้ออกมาสมพระเกียรต ิ

๒. ประสานโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตขอใช้สถานที่ในการตั้งขบวน 
                  ๓. วางแผนการเดินอัญเชญิถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

๔. เก็บอุปกรณ์ต่างๆคืนให้เรียบร้อย 
 ๕. งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที ่
   นายธรรมนูญ      สวนสุข         ประธานกรรมการ      
นายวรธรรม   หนูประดิษฐ ์ กรรมการ    น.ส.กนกภรณ์ โพธ์ิเขยีว  กรรมการ   
น.ส.เกศินี จันทร์ครบ กรรมการ    นายธวัช   แจ่มแจง้  กรรมการ   
น.ส.ทัศนีย์   บุญประเสริฐ กรรมการ    นายธีรยุทธ     จันทร์หอม กรรมการ   
น.ส.สุขบัญญัต ิ  วงษา  กรรมการ    นางละออง   จันทร์หอม กรรมการ   
นางเมตรตา   พงษศ์ิลา  กรรมการ    นางชุลีพร   บุตรศิริ  กรรมการ   
น.ส.บุญเรือน   บุตรศิริ  กรรมการ    น.ส.วัลย์ด ี   พิทักษ์วงษ์โยธิน กรรมการ   
นางจันทร์ทอง    บุตรศิริ  กรรมการ    นางสุทธิวรรณ    เมธาเมลือง กรรมการ   
น.ส.ยุพา   พิมสุวรรณ กรรมการ    นางรจนา    ศิวะพฤกษ์พงศ ์ กรรมการ 
นายสมศักดิ์   สวนสุข    กรรมการ   

นายศุภกิจ หนองหัวลงิ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. จัดเวที/ไม้ประดับ พร้อมทั้งตกแตง่เวที  

                      ๒. จดัประดบัตกแตง่ รถอัญเชญิถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                          ๓. เม่ือจบพิธี อัญเชญิถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมารี ไว้หน้าพระ

ฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดมีชีวิต 
 ๓. งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธกีำร พิธีกรและประชำสัมพันธ์ 
   นางมลิวรรณ อันพิมพ ์  ประธานกรรมการ 
   น.ส.ลาวัลย ์ คงแก้ว  รองประธานกรรมการ 
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ   นายนพดล ค าพร  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญงิ สุทธิดา  แซ่หล่อ กรรมการ    นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์   กรรมการ     
      น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ   

หน้ำที ่    ๑. ด าเนินการพิธีการตามล าดับขั้นตอน  พิธีอัญเชญิถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
                 สยามบรมราชกุมารี 

๒. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน วชิรธรรมสาธติมินิมาราธอน คร้ังที่ ๑  
๓. ประสานงานอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน 

 ๔. งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 

นายสุวิท  ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 
นายก าพล จางจะ กรรมการ  นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ  
นายศิรณัฏฐ์           ภูพิเศษศักดิ ์ กรรมการ 

นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  บันทึกภาพน่ิง ถ่ายวีดโีอ ตลอดการจดักิจกรรม 
 ๒.  จัดตดิตัง้เคร่ืองเสยีง อ านวยความสะดวกดา้นการประชาสัมพันธ์ 

         ๓.  จดัท าไวนิล น าขบวนอัญเชญิถ้วยรางวลัพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 ๔. งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย  
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรีบรรเลงประกอบพิธ ี

น.ส.ชลิตา   บุญรักษา  ประธานกรรมการ 
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล กรรมการ  นายโสภณ เติมโชคทรัพย ์ กรรมการ 
นายรุ่งรดิศ จันทร์จ าปา กรรมการ     

นายจักรกฤษณ์   ชยัปราโมทย ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่  จัดเตรียมเพลง พร้อมบรรเลงเพลงประกอบพิธี 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยรกัษำควำมปลอดภัยและจรำจร 
   นายสุชาติ   รัตนเมธากูร  ประธานกรรมการ 
นายกิติศักดิ์      โฉมวิไล   กรรมการ  ว่าที่ร.ต.หญิงก่ิงกมล  ชูกะวิโรจน์   กรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี กรรมการ  นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นักศึกษาวิชาทหาร กรรมการ   

นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที ่    ๑. ดูแลอ านวยความสะดวกในการเดินอัญเชญิถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ   
                สยามบรมราชกุมารี 

 ๒. ควบคุมดแูลรักษาความปลอดภยัแก่ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
 ๓. ควบคุมดแูลให้นักเรียนประพฤติอยู่ในระเบยีบวินัย 

๔. ประสานงานกับเจา้หน้าทีต่ ารวจ  ในการดแูลความปลอดภัยระหว่างด าเนินกิจกรรม 
 ๕. งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำร 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ  
   ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์        รองประธานกรรมการ 

น.ส.ณิชา  แสงทอง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. จัดท าหนังสือ พร้อมส่ง  ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
 ๒. จัดท าเอกสารการเบิกเงิน ให้แก่บคุคลที่มีอ านวยความสะดวก และรักษาความปลอดภยัตลอดกิจกรรม 

๓. งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ให้ผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้ปฏบิัตหิน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลงัความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสดุ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้เกิดผลดตี่อทางราชการต่อไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
                                             
 
 
             (นางสาวจินตนา ศรีสารคาม) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรอัญเชิญถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี 
ณ บริเวณโรงเรียนวัดวชิรธรรมสำธิต 

วันท่ี  ๔  ธันวำคม  ๒๕๖๑ 
 

๐๖.๕๙ น. ตั้งขบวนพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
  ณ บริเวณโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 
๐๗.๒๙ น. ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ เคลือ่นออกจากโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต ตามเส้นทางที่ก าหนด 
๐๗.๔๙ น. - ขบวนเข้าสู่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
  - พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาร์ชวชิรธรรมสาธิต นักเรียนทกุคนยืนตรงร่วมร้องเพลง) 
  - ประธาน คณะผู้บรหิาร และแขกผู้มเีกียรติ อัญเชิญถ้วยพระราชทานข้ึนบนเวที  
  - ประธานในพิธีแสดงความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาชัย) 
   - ประธานอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ๒ ใบ ไว้บริเวณที่จัดเตรียม ประธานในพิธีแสดงความเคารพ 
๐๗.๕๙ น.  เสร็จพิธีอญัเชิญถ้วยพระราชทานฯ 
 
หมำยเหตุ - งดจอดรถบริเวณหน้าอาคาร ๑ 
 
กำรแต่งกำย - ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว 

 - พนักงานราชการแต่งกายชุดข้าราชการ 
 - เจ้าหน้าที่ธุรการแต่งกายชุดสุภาพสีเหลือง สวมสูทโรงเรียน 
 - นักเรียนใส่ชุดนักเรียน 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนผัง 

ขบวนอัญเชิญถ้วยรำงวัลพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ               
สยำมบรมรำชกุมำรี  

 
 
 
 

 

ป้ำยน ำขบวน ถือโดย ประธำนนักเรียน และรองประธำนนักเรียน 

กำรแต่งกำยชุดนักเรียน 

กสบชุดนักเรีนย 

วงโยธวำทิต 

คณะผู้บริหำร และแขกผู้มีเกียรติ + หน.ระดับ + หน.คณะสี 

กำรแต่งกำยชุดปกติขำว 

รถอัญเชิญถ้วยรำงวัล
พระรำชทำน 

ขบวนธง 

สมเด็จพระเทพพระรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำร ี

ถือโดยนักศึกษำวิชำทหำร จ ำนวน ๒๐ นำย 

 

ขบวนนักเรียนท่ีใส่เสื้อว่ิง 

จ ำนวน ๓๐ คน 


