คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ๒๐๒ / ๒๕๖๒
เรื่อง อบรมจิตอาสา เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย”
************************************
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงคใหโรงเรียนในสังกัด จัดอบรมจิต
อาสา เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย เพื่อปลูกฝง และสรางจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา และระมหากษัตริย
ใหกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนจึงจัดใหมีการอบรมดังกลาว ใหกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ และครู
ที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จํานวน ๔๙๐ คน ในวันจันทรที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ หอปะชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุจุดมุงหมาย โดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช
๒๕๔๗ จึงแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
นางสาวจินตนา
ศรีสารคาม
ประธานกรรมการ
นายธรรมนูญ
สวนสุข
กรรมการ
นายสมชัย
กองศักดิ์ศรี
กรรมการ
น.ส.ภรณกมนส
ดวงสุวรรณ
กรรมการ
นางปานทิพย
สุขเกษม
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
นางปานทิพย
น.ส.วชิราภรณ
น.ส.ฌัชชา
ปญญาเมา
นางปทมา
รัตนจํานงค
นายอรรถพล ยตะโคตร
นางพัชรา
ไตรยวงศ
น.ส.วณิชชา เอนกวิธวิทยา
น.ส.ปรารถนา รุงเรือง
น.ส.วิไลวรรณ รัตนะ
นายชนินทร บัวแจง
น.ส.วิไลพรรณ คงดี
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท
วาที่ร.ต.หญิงสุทธิดา แซหลอ

สุขเกษม
ประธานกรรมการ
สันตวงษ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
น.ส.พนิดา
ยอดรัก
กรรมการ
น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ
กรรมการ
น.ส.สุภิดา
โลเกษ
กรรมการ
น.ส.จินตจุฑา เกสร
กรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
นางโสภา
พงศเทพูปถมภ
กรรมการ
น.ส.นิภาพรรณ อดุลยกิตติชัย
กรรมการ
น.ส.ธัญญารัตน พิมสา
กรรมการ
น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร
กรรมการ
น.ส.ปยวรรณ ฑิมัจฉา
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒นายสาธิต
แกวศรีทัศน กรรมการและเลขานุการ
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ ๑. ติดตอประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และผูเกี่ยวของเพื่อวางแผนการ
ดําเนินการจัดกิจกรรม
๒. เขารวมการอบรมจิตอาสา “เรื่องสถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย” ตามกําหนดการใหสําเร็จ
ลุลว งตามวัตถุประสงค
๓. ประสานงาน ควบคุม ดูแล ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. คณะกรรมการฝายการเงิน
นายสมชัย
กองศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
นางทัศนีย
วงคเขียว
กรรมการ
นายศิรวิชญ ประยูรวิวัฒน กรรมการ
นางบุญเยี่ยม พิทักษวงค
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดหางบประมาณเพื่อใชในการดําเนินกิจกรรม และจัดทําเอกสารการเบิกจายเงิน
๒. จัดทําสรุปงบประมาณที่ไดรับจากการดําเนินงาน
๔. คณะกรรมการฝายจัดสถานที่
นายธรรมนูญ
สวนสุข
ประธานกรรมการ
นักการภารโรง
กรรมการ
นายศุภกิจ
หนองหัวลิง
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่บริเวณหอประชุม ประดับผาเวทีสีขาว-เหลือง
๒. จัดโตะหมูบูชา และโตะหมูตั้งเครื่องสักการะหนาพระบรมฉายาลักษณ บนเวที และจัดบริเวณหอประชุม
ใหเหมาะสม
๓. จัดที่นั่งสําหรับผูบริหาร คณะครู และนักเรียนผูเขารับการอบรม
๕. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม
นายธรรมนูญ
สวนสุข
ประธานกรรมการ
น.ส.กิตติมา ธรรมวิสุทธิ์
กรรมการ
น.ส.จีญาพัชญ แกมทอง
กรรมการ
น.ส.กมลลักษณ สรอยเงิน
กรรมการ
นายนิธิภัทร สรอยเชื้อดี
กรรมการ
น.ส.ศิริมา
บุญสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ จัดอาหารวาง และเครื่องดื่มใหเพียงพอกับผูบริหาร วิทยากร และคณะกรรมการดําเนินงาน
๖. คณะกรรมการฝายพยาบาล
น.ส.จุฑารัตน
เกาะหวาย
ประธานกรรมการ
นายศักรินทร ศรีตระกูล
กรรมการ
น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ
กรรมการ
น.ส.พรวลี
สุขสะอาด
กรรมการ
น.ส.กมลลักษณ สรอยเงิน
กรรมการ
น.ส.กุลยา
บูรพางกูร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณการรักษาพยาบาล และยาสามัญ ใหเพียงพอ
๒. ดูแลครู นักเรียนที่เจ็บปวย และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

-๓๗. คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา
นายสุวิท
ปนอมร
ประธานกรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
รองประธานกรรมการ
นายสมุฎฎิ์
ภาษาดี
กรรมการ
นายเสถียร
บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ
นายกําพล
จางจะ
กรรมการ
นายภาคภูมิ แกวเย็น
กรรมการ
นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย กรรมการ
นายวัชระ
เตงเจริญสุข
กรรมการ
นายสุริยา
ทรัพยเฮง
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดเตรียมจอโปรเจคเตอรบนหอประชุม
๒. จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง เพื่อใชในการอบรมบนหอประชุม
๓. ทําการบันทึกภาพนิ่งตลอดระยะเวลาการอบรม
๔. เผยแพรภาพกิจกรรม ในเว็ปไซตโรงเรียน
๘. คณะกรรมการรับลงทะเบียน
น.ส.วชิราภรณ
สันตวงษ
ประธานกรรมการ
น.ส.ฌัชชา
ปญญาเมา
กรรมการ
น.ส.พนิดา
ยอดรัก
กรรมการ
นางปทมา
รัตนจํานงค
กรรมการ
น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ
กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร
กรรมการ
น.ส.สุภิดา
โลเกษ
กรรมการ
นางพัชรา
ไตรยวงศ
กรรมการ
น.ส.จินตจุฑา เกสร
กรรมการ
น.ส.วณิชชา เอนกวิธวิทยา กรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
น.ส.ปรารถนา รุงเรือง
กรรมการ
นางโสภา
พงศเทพูปถมภ กรรมการ
น.ส.วิไลวรรณ รัตนะ
กรรมการ
น.ส.นิภาพรรณ อดุลยกิตติชัย กรรมการ
นายชนินทร บัวแจง
กรรมการ
น.ส.ธัญญารัตน พิมสา
กรรมการ
วาที่ร.ต.หญิงสุทธิดา แซหลอ กรรมการ
น.ส.วิไลพรรณ คงดี
กรรมการ
น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร
กรรมการ
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท กรรมการ
น.ส.ปยวรรณ ฑิมัจฉา
กรรมการ
หนาที่ รับลงทะเบียนนักเรียนอบรมจิตอาสา เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย”
บริเวณลานอเนกประสงค เวลา ๑๓.๓๐ น.
๙. คณะกรรมการฝายพิธีการ และพิธีกร
นางมลิวรรณ
อันพิมพ
ประธานกรรมการ
น.ส.ลาวัลย
คงแกว
กรรมการ
นายนักขตฤกษ ภูระหงษ
กรรมการ
นายชนินทร บัวแจง
กรรมการ
นายชัยวัฒน ผองสังข
กรรมการ
นายศราวุธ
คารมหวาน
กรรมการและเลขานุการ
นายนพดล
คําพร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ เปนพิธีกรดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอน โดยประสานงานกับทุกฝาย

-๔๑๐. คณะกรรมการประเมินผล
นายสาธิต
แกวศรีทัศน
นายศิรณัฏฐ ภูพิเศษศักดิ์
หนาที่ ทําการประเมินผล สรุปรายงานเสนอฝายบริหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่ง ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เปนไปตามกรอบการปฏิบัติงาน
อยางเต็มกําลังความสามารถ เพื่อใหเกิดผลดีแกโรงเรียนและทางราชการตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กําหนดการอบรมจิตอาสา เรื่องสถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย
วันจันทรที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
************************************
๑๓.๓๐ น.
๑๓.๕๐ น.
๑๔.๐๐ น.
๑๔.๑๕ น.
๑๖.๐๐ น.
การแตงกาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ รวมกันบริเวณลานอเนกประสงค
ครูที่ปรึกษาใหนักเรียนหองที่ปรึกษาของตนลงชื่อเขารวมอบรม
ครูที่ปรึกษานํานักเรียนขึ้นหอประชุม
พิธีเปดกิจกรรมอบรมจิตอาสา เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย”
กิจกรรมอบรมจิตอาสา เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย”
พิธีปด
ครูและพนักงานราชการแตงกายชุดขาราชการ
นักเรียนแตงกายชุดนักเรียน

