
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่ ๑๒๑ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียน และมอบทุนกำรศึกษำนักเรียน  

******************************** 
                 ตามที่ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต        สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
วชิรธรรมสาธิต  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  มลูนิธิการศึกษาโสภณวชิรธรรม  คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   ชมรมครฯู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   ผู้บริหาร และคณะครูบุคลากร  ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และมอบทนุการศึกษานกัเรียน         ในวันศุกรท์ี่   ๒๔    กรกฏาคม   ๒๕๖๓   
ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   เพื่อให้การจัดกิจกรรม ดังกล่าว ด าเนนิไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พทุธศักราช  ๒๕๔๗   จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
      ๑.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
 ๑. พระพิพัฒนกิจวิธาน   ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
           ๒. พระครูภาวนาสงัวรกิจ                         ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
           ๓. พล.อ.ต.มล เฉกฉันท์  เกษมสันต์  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 ๔. นายสุทธิ  ปัญญาสกุลวงศ์            นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
           ๕. นางสุภมาส  เลขาจารกุล                      นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    
 ๖. นายอ านวย  ศรีตระกูลทรัพย์            ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
           ๗. นายพงษ์อานันต์  เซ่งไพเราะ                  ประธานมูลนิธิการศึกษาโสภณวชิรธรรม 
           ๘. นายสมยศ  แม้นสงวน                          ประธานชมรมครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
 ๙. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ   กรรมการ 
 ๑๐. คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการ 
 ๑๑. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ   กรรมการ 
 ๑๒. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   กรรมการ 
หน้ำที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า  สนบัสนนุ แก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ 

๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
นางสาวจนิตนา ศรีสารคาม ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม กรรมการ 
นายธรรมนูญ สวนสุข กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์ กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  อ านวยการ ประสานงาน ให้การด าเนินการตา่งๆ เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย  
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๓. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม รองประธานกรรมการ 
นายธรรมนูญ สวนสุข รองประธานกรรมการ 

นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมการ นางทัศนีย์ วงค์เขียว กรรมการ 

นางสาวนฤมล รับส่ง กรรมการ นางสาวพิกุลทา หงส์ทอง  กรรมการ 

นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต กรรมการ นางสาวอาภาพร  ภิระบรรณ์ กรรมการ 
นางสาวจิรา จั่นเล็ก กรรมการ นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์ กรรมการ 
นางนลนิพร สมสมัย กรรมการ นางสาวชลิตา บุญรักษา กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.ประจักษ ์ จอมทอง กรรมการ นางธัญญา สติภา กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช ค าดี กรรมการ นางสาวรัตยา ร่างกายด ี กรรมการ 
นางสาวมณทิพย ์ เจริญรอด กรรมการ นางพชัรา ไตรยวงศ ์ กรรมการ 
นายนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย กรรมการ นายสุมงัครัตน ์ โคตรมณี กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ ์ กรรมการ นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน  กรรมการ 
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ นางอาภาภรณ ์ อริวัน กรรมการ 

นางสาววนิดา ตนภู กรรมการ นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ 

นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ    

นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ   

นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกติต ิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

หน้ำที่ ๑. วางแผนด าเนินการ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ติดต่อประสานงานแก้ปัญหากับทุกฝ่าย 
 ๒. ติดต่อประธานในพิธีเปิด และนิมนตพ์ระ 
 ๓. ด าเนินการจัดกิจกรรมวันคลา้ยวันสถาปนาโรงเรียน และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน  
               ในวันศุกรท์ี่  ๒๔   กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
           ๔. ประสานงานทุกฝา่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม  
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม รองประธานกรรมการ 
นายธรรมนูญ สวนสุข รองประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล รับส่ง กรรมการ นางสาวพิกุลทา หงส์ทอง  กรรมการ 

นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต กรรมการ นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ์ กรรมการ 
นางสาวจิรา จั่นเล็ก กรรมการ นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์ กรรมการ 
นางนลนิพร สมสมัย กรรมการ นางสาวชลิตา บุญรักษา กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.ประจักษ ์ จอมทอง กรรมการ นางธัญญา สติภา กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช ค าดี กรรมการ นางสาวรัตยา ร่างกายด ี กรรมการ 
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นางสาวมณทิพย ์ เจริญรอด กรรมการ นางพชัรา ไตรยวงศ ์ กรรมการ 
นายนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย กรรมการ นายสุมงัครัตน ์ โคตรมณี กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ ์ กรรมการ นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน  กรรมการ 
คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี   กรรมการและเลขานุการ   
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

นางสาวณัฐวดี โพธิจักร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
นางสาวศิรลิักษณ ์ ธรรมจิต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

          หน้ำที่ ๑.   ให้การต้อนรับ ผู้มีอุปการคุณ ผู้มอบทุน และผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน  
                   ๒.   ประสานงานทุกฝา่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด าเนินงานเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 
 

    ๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร และประชำสัมพันธ์ 
นายธรรมนูญ สวนสุข    ประธานกรรมการ 

นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ นางสาวเมทิตา ชัยมา กรรมการ 

นายชนินทร์ บัวแจ้ง กรรมการ นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ 

นางทิพย์จันทร์ หงษา กรรมการ นายสมพร โพธิ์ศรี กรรมการ 

นายชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์ กรรมการ นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์ กรรมการ 

นางสาวลาวัลย ์ คงแก้ว กรรมการและเลขานุการ   

หน้ำที่  ๑.   เป็นพิธีกรด าเนนิการในงาน 
          ๒.   ด าเนินการพิธีกร ต้อนรับผู้มีอุปการคุณ ผู้มอบทุน และผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน   
          ๓.   จัดท าแผ่นพบั  กิจกรรมวันสถาปนา และมอบทุนการศึกษานักเรียน ส าหรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ  
          ๔.   ดูแล และประสานงานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ให้ด าเนนิงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
     ๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  

นายธรรมนูญ สวนสุข    ประธานกรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต กรรมการ นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการ 

นายสมศักดิ ์ สวนสุข กรรมการ นายธวชั   แจ่มแจ้ง      กรรมการ 
นางสาวทัศนีย ์ บุญประเสริฐ กรรมการ นางวนัเพ็ญ สุขสมพืช กรรมการ 
นักพัฒนาทุกคน  กรรมการ    

นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ์ กรรมการและเลขานุการ   

นายจักรกฤษณ์ แก้วล าหัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

หน้ำที่  ๑.   จัดสถานที่ต้อนรับ/ห้องประชุมให้เรียบร้อย  
          ๒.   จัดสถานที่มอบทุนการศึกษา และสถานที่พธิีสงฆ์ ให้เรียบร้อยสวยงาม 
          ๓.   ประดับตกแต่งเวท ีจับจีบผ้า จัดดอกไม้ ตน้ไม้ ประดับเวที ให้สวยงาม 
          ๔.   จัดท าปา้ยไวนิลงาน  ประดิษฐ์ตัวอักษรบนเวที  
          ๕.   ประสานงานทุกฝา่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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     ๗.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีมอบทุนกำรศึกษำ 

นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
นายสุมงัครัตน ์ โคตรมณี กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล กรรมการ นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ ์ กรรมการ 

นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน  กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
นางทัศนีย ์ วงค์เขียว กรรมการ นางอาภาภรณ ์ อริวัน กรรมการ 

นางสาววนิดา ตนภู กรรมการ นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ 

นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกติต ิ กรรมการและเลขานุการ   

นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

หน้ำที่ ๑.  รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ไดร้ับการจัดสรรทุนการศึกษา 
 ๒.  ด าเนินงานพิธีมอบทุนการศกึษา 
           ๓.  เตรียมค ากล่าวรายงาน และค ากลา่วเปิด 
           ๔.  ประสานงานทุกฝา่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     ๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำร 

นายธรรมนูญ สวนสุข    ประธานกรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี รองประธานกรรมการ 

นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต กรรมการ นางวนัเพ็ญ สุขสมพืช กรรมการ 

นางสาวอรณัท รัตนอ าภา กรรมการ นายสพุัฒน์ชัย พงษ์เกสา กรรมการ 
นางทัศนีย ์ วงค์เขียว กรรมการและเลขานุการ   
นางสาวพทิธิดา ปราโมทย ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
นางสาวธัญญ์ฐิตา รุ่งสินธิติวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

หน้ำที่ ๑.   ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและจัดท าหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ 
๒. จัดพิมพ์หนังสือขอบคุณ/ใบเสรจ็รับเงินทุนการศึกษา  
๓. ประสานงานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     ๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำทุนกำรศึกษำ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม รองประธานกรรมการ 
นายธรรมนูญ สวนสุข รองประธานกรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ 

นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมการ นางสาวนฤมล รับส่ง กรรมการ 
นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการ นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต กรรมการ 

นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ์ กรรมการ นางสาวจิรา จั่นเล็ก กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์ กรรมการ นางนลนิพร สมสมัย กรรมการ 
นางสาวชลิตา บุญรักษา กรรมการ ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง กรรมการ 

นางธัญญา สติภา กรรมการ นางสาวภัทรนุช ค าดี กรรมการ 
นางสาวรัตยา ร่างกายด ี กรรมการ นางสาวมณทิพย์ เจริญรอด กรรมการ 

นางพชัรา ไตรยวงศ ์ กรรมการ นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมการ 



-๕- 
 

นายสุมงัครัตน ์ โคตรมณี กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล กรรมการ นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ ์ กรรมการ 

นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน  กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
นางอาภาภรณ ์ อริวัน กรรมการ นางสาววนิดา ตนภู กรรมการ 

นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทกุคน กรรมการ 
นางทัศนีย์ วงค์เขียว กรรมการและเลขานุการ   

นางสาวพทิธิดา ปราโมทย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกติต ิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

หน้ำที่ ๑.   ส่งหนังสือถึงผู้มีอุปการคุณ เพื่อเชิญชวนร่วมมอบทุนการศึกษานักเรียน 
๒. ประชาสัมพนัธ์ เชิญชวนผู้มจีิตเมตตา ร่วมบริจาคทุนการศึกษานักเรียน 
๓. รวบรวมเงินทุนการศึกษา ส่งเข้าบัญชี ทุนการศึกษาโรงเรียนวชริธรรมสาธิต  
๔. ประสานงานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     ๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเหรัญญิก 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน ์ รองประธานกรรมการ 

นายทนิกร พานจนัทร ์ กรรมการ นางสาวพนิดา ยอดรัก กรรมการ 
นางสาวศศิธร เมืองมูล  กรรมการ นางสาวเมธาว ี สุขเจริญ กรรมการ 
นางสาวณชิพัณณ ์ เฉลิมพันธ ์ กรรมการ นางสาวอมรรัตน์ มะลิงาม กรรมการ 

นางสาวอุษณีษ ์ อ่อนแท้ กรรมการ นายเกรียงศักดิ ์มะละกา กรรมการ 

นางทัศนีย ์ วงค์เขียว กรรมการและเลขานุการ   
นายศิรวิชญ ์ ประยูรวิวัฒน ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
นางสาวพทิธิดา ปราโมทย ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

หน้ำที่ ๑.  รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทนุการศึกษา จากหน่วยงานตา่งๆ ทั้งภายในและภายนอก 
 ๒. เตรียมปัจจัยเพื่อถวายพระสงฆ์ 
 ๓. ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
 ๔. จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงยอดเงินทนุการศึกษา และรายชื่อผู้บริจาทุน 
           ๕. ประสานงานทุกฝา่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     ๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีสงฆ ์

นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 

นางสาวรัตยา ร่างกายด ี รองประธานกรรมการ 
นายกิตติศักดิ ์ โฉมวิไล กรรมการ นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ ์ กรรมการ นางสุมิตรา สุวรรณธาดา กรรมการ 
นายปวิตร สมนึก กรรมการ นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล  กรรมการ 
นางสาววทันยา ใจนันตา  กรรมการ นางสาวอัญชนา แซ่จิว กรรมการ 

นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ กรรมการ 
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นางสาวปรัชญา การรักษา กรรมการ นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ          กรรมการ 
นางสาวณัฐวด ี โพธิจักร  กรรมการ นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภครินทร์  กรรมการ 
นางสาวพรทิวา สมเนตร์  กรรมการ ว่าที่ร.ต.หญิง ปริยากร งามตรง  กรรมการ 
นางสาวชื่นกมล คงหอม     กรรมการและเลขานุการ   
นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

หน้ำที่ ๑.  จัดล าดับขัน้ตอนของพิธีการและด าเนนิการตามล าดบั 
 ๒.  จัดอุปกรณ์ส ารับพิธีสงฆ์ รวมทั้งดอกไม้ธูปเทียน 
 ๓.  เตรียมปัจจัยและเครื่องไทยทาน เพื่อถวายพระสงฆ ์
 ๔.  จัดนักเรียนเชิญปัจจัย และเครื่องไทยทาน 
 ๕.  นิมนต์  ต้อนรับ ดูแลถวายการปฎิบัติพระสงฆ ์
 ๖.  ประสานงานกับฝา่ยอาหาร เครื่องดื่มส าหรับถวายพระ 
           ๗.  ประสานงานทุกฝา่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
      ๑๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเลี้ยง 

นายธรรมนูญ สวนสุข ประธานกรรมการ 
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี รองประธานกรรมการ 
นางสิริกาญจน ์ ธีรมงคล รองประธานกรรมการ 

นางสาวจีญาพัชญ ์ แก้มทอง กรรมการ นางสาวกิติมา ธรรมวิสุทธิ ์ กรรมการ 

นางสาวจิราพร เวียงชนก กรรมการ นางสาวอริสา แช่มชื่น กรรมการ 
นางสาวกชพรรณ เอ่ียมอุ้ย กรรมการ นางสาวพัชราวัลย์ บุตรพรม กรรมการ 

นางสาวอรนัท รัตนอ าภา กรรมการ นางสาวธัญญ์ฐิตา รุ่งสินธิติวงศ์ กรรมการ 

นางสาวทัศนีย์ บุญประเสริฐ กรรมการ นางวันเพ็ญ สุขสมพืช กรรมการ 

นางชุลีพร บุตรศิริ กรรมการ นางละออง จันทร์หอม กรรมการ 

นางพชัรา ไตรยวงศ ์ กรรมการ นางสุทธิวรรณ เมธาเมลือง กรรมการ 

นางสาวเกศิน ี จันทร์ครบ กรรมการ นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว กรรมการ 

นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน กรรมการ    

นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ   

นายนิธิภัทร สร้อยเชื้อดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

หน้ำที่ ๑.  จัดอาหารคาว-หวาน ส าหรับถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ ๙ รูป วันศุกรท์ี่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
 ๒.  จัดเตรียมถวายน้ าปานะพระสงฆ์  ประธานและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียน 
 ๓.  จัดอาหารกลางวันและน้ าดืม่ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน 
           ๕.  ประสานงานทุกฝา่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
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     ๑๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ  

นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 

นายปวิตร สมนึก กรรมการ นายจักรกฤษณ ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ 

นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี กรรมการ นางสาวนงคราญ ค าลัยวงษ ์ กรรมการ 

นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ นางสาวจีระภา ชินภักด ี กรรมการ 

นายวรธรรม หนูประดิษฐ์ กรรมการ นางปัทมา รัตนจ านง กรรมการ 

นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 

นายภาคภูมิ แก้วเย็น กรรมการ นายวัชระ เต๋งเจริญสุข กรรมการ 

นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการและเลขานุการ   

นายก าพล จางจะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

หน้ำที่  ๑.  จัดท าวีดีทัศน์  
          ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ แสง สี เสียง ให้พร้อมเพื่อการใช้งาน 
          ๓. บันทึกภาพนิ่ง ถ่ายวดีีทัศน์ 
          ๔. ประสานงานทุกฝา่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด าเนินงานเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย  
     ๑๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย 

นางปานทิพย์ สุขเกษม ประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล รับส่ง กรรมการ นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการ 

นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ นายชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์  กรรมการ 

นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 

นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตมั่น   กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ 

นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ   

นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

หน้ำที่ ๑.   บริหารและจัดการด้านการจราจร อ านวยความสะดวกด้านสถานที่จอดรถแก่แขกที่มาร่วมงาน 
๒. ควบคุม ดูแลความปลอดภัย ตลอดการจัดงาน 
๓. ประสานงานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     ๑๕. ฝ่ำยพยำบำล  
นายธรรมนูญ สวนสุข ประธานกรรมการ 

นางสาวกุลยา บูรพางกูร กรรมการ นายศักรินทร์ ศรีตระกูล กรรมการ 

นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน กรรมการ นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ กรรมการ 

นางสาวเกศินี จันทร์ครบ กรรมการ นางสาวกนกพร โพธิ์เขียว กรรมการ 
นางสาวจุฑารตัน ์ เกาะหวาย กรรมการและเลขานุการ   

   หน้ำที่  ๑. คัดกรอง แขกที่มาร่วมงาน ตามมาตรการลดความเสี่ยง จากโรคระบาด COVID-19 
             ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการคัดกรอง และควบคุมโรคติดต่อ 
             ๓. ประสานงานทุกฝา่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด าเนินงานเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย      
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     ๑๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 ๑.  นางสาวพนดิา  ยอดรัก     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวเมธาว ี  สุขเจริญ     กรรมการ 
 ๓. นางสาวณิชพัณณ ์ เฉลิมพันธ ์    กรรมการ 
 ๔. นายเกรียงศักดิ์    มะละกา     กรรมการ 
หน้ำที่  ๑. ด าเนินการประเมินผลกิจกรรมต่างๆ    
          ๒. สรุปผล และรายงานให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบ  
          ๓. ประสานงานทุกฝา่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด าเนินงานเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย  
 
 ขอให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาที่มีชื่อตามค าสั่งนี้ ปฎบิัติหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความรู้ 
ความสามารถ เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน โรงเรียนและประเทศชาติสืบไป 
 

 
   สั่ง  ณ  วันที่    ๓๐   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
                                                                          
          (นางสาวจินตนา ศรีสารคาม) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

                               โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมมอบทุนให้นักเรียน และร่วมกิจกรรม ท ำบุญถวำยภัตตำหำรเพลพระสงฆ์ 

                                      เนื่องในวันสถำปนำโรงเรียน 
              วันศุกร์ที่ 24 กรกฎำคม 2563  ณ หอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 
            โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้จัดกิจกรรมมอบทุนให้นักเรียน และร่วมกิจกรรม   ท าบุญถวายภัตตาหาร
เพลพระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ในปีพุทธศักราช  2563  นี้    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง และครู   สมาคมศิษย์เก่าฯ  มูลนิธิการศึกษาโสภณวชิรธรรม  คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมครูฯ  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต     ได้ก าหนด
กิจกรรมมอบทุนให้นักเรียน และกิจกรรมท าบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์       เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน      
ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563    ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต      โดยมีวัตถปุระสงค์ ดังนี้ 

       1. เพ่ือมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ประพฤติดี เรียนดี  ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และขาดแคลน  
       2. เพ่ือแสดงความกตัญญู และท าบุญอุทิศให้แก่ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตที ่
          ลว่งลับ 
       3. เพ่ือระดมทุนการศึกษาให้โรงเรียน 
 

ก าหนดการ 
 

วันศุกร์ที่  24  กรกฎำคม  2563 
08.30 น.  - ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ  นักเรียนรับทุน พร้อมกันที่ หอประชุม 
08.45 น.  - ผู้บริหาร บริษัทแว่นตา บริษัทเอสซีรอ มอบแว่นสายตาให้นักเรียน และครโูรงเรียนวชิรธรรม   
               สาธิต   ดร.จินตนา ศรีสารคาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  และคณะ  เป็นผู้รับมอบ  
               ประสานงานโดย คุณสุภมาส เลขาจารกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 09.00น.  - พิธีมอบทุนการศึกษา 
             - ผู้อ านวยการกล่าวรายงาน / ประธานฝ่ายสงฆ์/ฝ่ายฆราวาส และผู้บริจาคทุน มอบทุนให้นักเรียน   
               ตามล าดับ 
10.30 น.  - พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน 
12.00 น.  - ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ  รับประทานอาหารร่วมกัน 

 


