คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ๒๔๓ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
(“จันทร์สุดท้าย ปลายกันยา กษิณาครุปูชนีย”์ )
**********************************
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์
ใช้หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นสถานที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๕
(“จันทร์สุดท้าย ปลายกันยา กษิณาครุปูชนีย์”) ในวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นั้น
เพื่อให้การดำเนิน กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยอาศัยอาศัย
อำนาจตามพระราช บัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา
๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ
นายสันติพงศ์
ชินประดิษฐ
ประธานกรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
รองประธานกรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
กรรมการ
นางสาวนฤมล
รับส่ง
กรรมการ
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
กรรมการ
นางสาวจรรยา
ศรีแจ่ม
กรรมการ
นายปวิช
เรืองวรัชกุล
กรรมการและเลขานุการ
นายจักรกฤษณ์
แก้วลำหัด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ให้คำแนะนำดูแลประสานงานอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดำเนินการ
นายปวิช
เรืองวรัชกุล
ประธานกรรมการ
นางสาวรุ่งตะวัน
ทาโสต
รองประธานกรรมการ
นางสาวลาวัลย์
คงแก้ว
กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์
เกาะหวาย
กรรมการ
นายนิธิภัทร์
สร้อยเชื้อดี
กรรมการ
นางสาวเมทิตา
ชัยมา
กรรมการ
นางสาวศิริมา
บุญสวัสดิ์
กรรมการ
นายวรธรรม
หนูประดิษฐ์
กรรมการ
นางสาวปรัชญา
การรักษา
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์
แก้วลำหัด
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวณิชชา
บุตรสีมาตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

-๒–
หน้าที่ ควบคุม ดูแลและติดตามเพื่อให้การดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อโรงเรียนและนักเรียน
๓. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
นายปวิช
เรืองวรัชกุล
ประธานกรรมการ
นางสาวเมทิตา
ชัยมา
กรรมการ
นายศราวุฒิ
คารมหวาน
กรรมการ
นางสาวลาวัลย์
คงแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ดำเนินกิจกรรมช่วงพิธีการและพิธีกรตามกำหนดการในกิจกรรม
๒. ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย
๔. คณะกรรมการนำเสนอวีดิทัศน์
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
ประธานกรรมการ
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
กรรมการ
นางสาวมณทิพย์
เจริญรอด
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ
โล่กิตติธรกุล
กรรมการ
นางสาววทันยา
ใจนันตา
กรรมการ
นายศักรินทร์
ศรีตระกูล
กรรมการ
นางสาวเกศินี
จันทร์ครบ
กรรมการ
นางสาวจินต์จุฑา
เกษร
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย
กรรมการ
นางสาวจีญาพัชญ์
แก้มทอง
กรรมการ
นางสาวกิตติมา
ธรรมวิสุทธิ์
กรรมการ
นางสาวอาทิตยาภรณ์ บทนอก
กรรมการ
นายพุทธิพงศ์
ฉันทศิริเวทย์
กรรมการ
นายศราวุธ
รัตนนท์
กรรมการ
นางสาวณิชานันทน์
ศรีโพธิ์อ่อน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ นำเสนอวีดีทัศน์แนะนำผู้บริหารสหวิทยาเขตนวสิรินครินทร์
๕. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
ประธานกรรมการ
นายสิทธิชัย
มาโนชญ์กุล
กรรมการ
นายวัชระ
เต๋งเจริญสุข
กรรมการ
นายกำพล
จางจะ
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์
ชัยปราโมทย์
กรรมการ
นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมการและเลขานุการ

-๓หน้าที่ ๑. จัดเตรียมติดตั้งเครื่องเสียงให้พร้อมใช้งาน
๒. บันทึกภาพนิ่ง กิจกรรม และถ่ายวิดีโอตลอดกิจกรรม
๓. จัดอุปกรณ์ แสงสีเสียง ให้พร้อมกับการใช้งาน
๖. คณะกรรมการฝ่ายดนตรีและการแสดง
นางสาวชลิตา
บุญรักษา
ประธานกรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์
กรรมการ
นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กุล
กรรมการ
น.ส.เมทิตา
ชัยมา
กรรมการ
นายกำพล
จางจะ
กรรมการ
นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์
ชัยปราโมทย์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมการแสดง / วงดุริยางค์/วงดนตรีไทย
๒. ประสานงานกับฝ่ายพิธีการและพิธีกร
๓. ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
นายปวิช
เรืองวรัชกุล
ประธานกรรมการ
นักพัฒนา
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์
กรรมการ
นายทินกร
พานจันทร์
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุทธิดา แซ่หล่อ
กรรมการ
น.ส.อรณัท
รัตนอำภา
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์
แก้วลำหัด
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
๘. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
นางสาวจรรยา
ศรีแจ่ม
ประธานกรรมการ
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
กรรมการ
นายสัณห์
พินิจมณีรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ดูแลความเรียบร้อย และจัดระเบียบด้านการจราจร
๒. อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมกิจกรรม
๙. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
นางสาวณัฐวดี
โพธิจักร
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุทธิดา แซ่หล่อ
กรรมการ

-๔–
นายทินกร
พานจันทร์
กรรมการ
นางสาวเมธาวี
สุขเจริญ
กรรมการ
นางสาวศศิธร
เมืองมูล
กรรมการ
นางสาวสุนทรี
วีระปรีชา
กรรมการ
นางสาวอนุสรา
สุขสุคนธ์
กรรมการ
นางสาวณิชพัณณ์
เฉลิมพันธ์
กรรมการ
นางเกษรา
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดระเบียบการต้อนรับ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาร่วมงาน
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
นายปวิช
เรืองวรัชกุล
ประธานกรรมการ
นางสาวกชพรรณ
เอี่ยมอุ้ย
กรรมการ
นายนิธิภัทร์
สร้อยเชื้อดี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

